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Transcrição da Ata da Decima Primeira Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da 

Câmara Municipal de Ipiaú. Às 20:00 horas do dia dez de maio de dois mil e dezoito, 

(10.05.2018), na Sede da Câmara Municipal de Ipiaú, situada na Praça Alberto Pinto nº 01, teve 

início a Decima Primeira Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa. Feita a chamada dos 

Vereadores e havendo o número legal, o eventual Presidente Josenaldo de Jesus, em nome de 

Deus, declarou aberta a Sessão, e após a execução do Hino de Ipiaú e a leitura da Bíblia, 

convidou o assessor Orlindo Lopes para fazer a leitura do pequeno expediente, que constou: 

leitura e aprovação da ata da Sessão anterior, indicações nº 067/2018, do vereador Orlando dos 

Santos Ribeiro, 069 e 070/2018, do vereador Josenaldo de Jesus, 071, 075, 076 e 077/2018, do 

vereador Robson Fernando da Silva Moreira, e 068, 072, 073 e 074/2018, do vereador Lucas 

Louzado dos Santos. Requerimentos verbais dos vereadores Lucas de Jesus Santos que solicitou 

que a prefeita mande passar a máquina na Região Maria Viúva perto do Passa com Jeito, e 

quantos exames foram feitos da verba de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que os 

vereadores aprovaram como suplementação, pois é a segunda vez que solicita e o Executivo 

não envia para a Câmara; a vereadora Simone Coutinho solicitou moção de parabéns ao seu 

assessor Severiano  pelo seu aniversário e moção de parabéns para a atleta de jiu-jitsu Jessica 

Felix dos Santos; Lucas Louzado solicitou uma audiência pública para tratar da transferênc ia 

da Coelba de Ipiaú para Jequié; Orlando Santos solicitou uma moção de parabéns  para a 

Associação das Mulheres de Ipiaú, na pessoa da Presidente Jamile Cardim, pelo ótimo trabalho 

junto ao Santa Rita e moção de parabéns para Monica e toda a equipe do Mão Amiga, na luta 

pela reconstrução da casa de Kleber, no  Bairro Má Rapado; o Presidente eventual  Josenaldo 

de Jesus solicitou moção de aplausos a professora Lurdes Anésia Genuíno, que conduziu o 

Programa de integração da AABB Comunidade desde 2001, e no dia 30 de abril está se 

aposentando e passará o bastão para Celiana e Robson Moreira, solicitou que a Mesa Diretora 

da casa faça uma análise para que a Tribuna Livre não seja utilizada no dia da sessão, que seja 

em um outro dia extra, pois tem interferido na fala dos vereadores nas considerações finais. O 

eventual Presidente convidou Nilson Almeida, Coordenador de Contabilidade, para fazer uso 

da Tribuna Livre e explanar acerca de como acessar as ferramentas do TCM, exercitando a 

cidadania na pesquisa das despesas públicas no órgão da administração. O eventual Presidente 

solicitou que constasse na presente ata a justificativa da falta do vereador José Carlos Bispo dos 

Santos, por motivo de força maior. Leitura dos Projetos de Leis nº 004/2018, do Poder 

Executivo, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PROCEDER AO 
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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ, PARA 

O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 

ESPECIAL NO VALOR DE R$ 390.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA MIL REAIS), NA 

FORMA QUE INDICA”, e dá outras providências; nº 005/2018, do Poder Executivo, que 

“CONCEDE ANISTIA DE MULTAS E JUROS, PARCELAMENTO ESPECIAL DE 

DÉBITOS TRIBUTARIOS”, e dá outras providências; nº 018/2018, do Poder Legislativo, que 

“DISPÕE SOBRE A RETIRADA DE VEÍCULOS ABANDONADOS NAS VIAS E LOCAIS 

PÚBLICOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ”, e dá outras providências; nº 

019/2018, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO ELIMINADOR DE AR NA TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA”, e dá outras providências, Projetos de Resolução nº 007/2018, que “CONCEDE A 

COMENDA ALTINO COSME DE CERQUEIRA AO SENHOR JOSÉ BORGES DE 

BARROS JÚNIOR”; e 008/2018, que “CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO IPIAUENSE 

AO SENHOR JOSÉ ANDRADE MENDONÇA”, os quais, o Presidente eventual determinou 

que fossem enviados à Comissão de Justiça; Após o Grande Expediente, feita a verificação da 

presença dos vereadores, havendo número legal, o Presidente deu início à Ordem do Dia, com 

a votação em primeira discussão do Projeto de Lei nº 017/2018, do Poder Legislativo, que 

“DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO DE TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS NAS 

AGÊNCIAS BANCÁRIAS” e dá outras providências, e em segunda discussão o Projeto de Lei 

nº 014/2018, do Poder Legislativo, que “INSTITUI A SEMANA DOS VALORES MORAIS  

ÉTICOS NA ESCOLA”, e da outras providências, e os Projetos de Resolução nº 005/2018, que 

“CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO IPIAUENSE AO SENHOR FRANCISCO ALVES 

SOUZA”, e nº 006/2018, que “CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ IPIAUENSE A 

SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA DE MESQUITA” Em Redação Final, os 

Projetos de Resolução nº 003/2018, “QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 

IPIAUENSE AO SENHOR JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA”, e nº 004/2018, 

que “CONCEDE A COMENDA ALTINO COSME DE CERQUEIRA AO SENHOR 

AMADEU LIMA DE OLIVEIRA”. Os quais o eventual Presidente solicitou que fossem 

encaminhados para redação final. Em considerações finais o eventual Presidente autorizou os 

vereadores inscritos a fazerem uso da palavra. O vereador Alessandro Moreira fez convite aos 

vereadores para se fazerem presentes na audiência pública que acontecerá na Câmara no dia 

29.05.2018 com a presença do Diretor de energia da Bahia Dr. Gilsomado junto ao Deputado 
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Euclides Fernandes para tratar dos assuntos relacionados ao luz para todos, deu boas vindas ao 

novo Secretario de Infraestrura Henrique, comentou sobre a taxa do Detran, sobre a Coelba, 

criticou sobre o comentário feito por Palanqueta na emissora, desejou a todas as mães um Feliz 

Dia das Mães por fim, parabenizou a todos os policiais Civis pelo seu dia. O vereador Lucas de 

Jesus comentou sobre o credito de suplementação que a prefeita está solicitando, sobre as suas 

solicitações que não tem sido atendida e nem respondidas pelo o governo, sobre Palanqueta que 

foi infeliz em seu comentário se referindo aos vereadores e o lixo dos Postos de Saúde. O 

vereador Erivaldo Carlos falou sobre o comentário feito por Palanqueta, fez críticas a Prefeita 

Maria das Graças, comentou sobre o requerimento que fez do buraco em frente ao mercado o 

Barateiro na Praça do Cruzeiro e não foi atendido, sobre a cesta básica, os remédios que não 

estão sendo fornecidos nos Postos de Saúde para a população por fim, pediu perdão a população 

de Ipiaú por ter andado lado a lado da prefeita. O vereador Claudio Nascimento falou sobre  

Palanqueta, sobre o lixo hospitalar, comentou sobre o festival de chocolate, por fim, fez elogios 

ao Governo da Prefeita Maria das Graças. O vereador Robson Moreira solicitou a Tribuna Livre 

e foi concedido pelo eventual Presidente falou sobre Palanqueta, sobre a emenda que conseguiu 

para o Bairro ACM, sugeriu para que em debates de secretários ou convidados utilizando a 

Tribuna Livre seja em uma sessão extra, sobre a blitz, por fim, criticou a educação, a saúde, e 

a segurança pública do Estado da Bahia. A vereadora Simone Coutinho falou sobre Palanqueta, 

sobre a família Cardoso, sobre o Clube Náutico, criticou a prefeitura, comentou sobre os órgãos 

do Estado que se encontram abandonados em nossa cidade o Centro de Cultura, O Cetan, o 

Hospital Cemil, a Rodoviária, Delegacia, Ginásio de Esportes, falou sobre o piso da Educação, 

por fim afirmou que a Prefeita depende dos vereadores. O vereador Emerson Oliveira 

parabenizou a todas as mães pelo o seu dia em especial a sua mãe e a sua avó, falou sobre o 

IPTU, a respeito do colírio do glaucoma, sobre a festa do chocolate e o lixo hospitalar, sobre a 

cesta básica, os exames de vista, comentou sobre os ônibus da saúde, por fim, falou sobre o 

respeito que o povo de Ipiaú deve se ter por parte do Executivo. O vereador Orlando Santos 

discordou que o município de Ipiaú não teve avanços, sobre o SAC, citou sobre os Deputados 

Marcelino Galo e Jorge Sola, sobre o aparelho de raios-X que a população de Ipiaú irá receber, 

a sua contribuição na Saúde, sobre a emenda que será licitado no transporte, sobre a água da 

Fazenda do Povo e Córrego de Pedras, por fim, falou sobre a UPA, as quadras e os ar 

condicionado que não foram instalados nas escolas no Governo passado. A vereadora Andreia 

Novaes desejou a todas as mães um Feliz dia Das mães e em especial a sua mãe, a sua avó e 
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tias, solicitou que os Deputados Jorge Sola e Marcelino Galo faça algo pelo o HGI, fez críticas 

ao Hospital do Estado, agradeceu a prefeita pela ambulância cedida a paciente do HGI, criticou 

a saúde do município, a Rodoviária, comentou sobre o discurso feito por Palanqueta na 

emissora, por fim, agradeceu a Secretaria de transporte por atender a sua solicitação em colocar 

as placas entre a Fazenda do Povo e Guloso. O vereador Lucas Louzado cumprimentou a Zé 

Gomes, parabenizou a Afonso pela sua competência e bom desempenho em seu trabalho, 

desejou a todas as mães um Feliz Dia das mães em especial a sua mãe, parabenizou as 

Secretarias Vera e Dona Nena por esta atendendo as suas reivindicações, por fim comentou 

sobre a cesta básica. O vereador Jean Kleber citou sobre a Coelba, sobre o Lira, relembrou os 

feitos da gestão passada, falou sobre o piso salarial dos professores por fim, comentou sobre 

Palanqueta. O eventual Presidente Josenaldo de Jesus desejou a todas as mães Feliz Dia das 

mães, comentou sobre as falas dos seus amigos e fez elogios por manterem o respeito uns com 

os outros, por fim, comentou sobre o acidente dos universitários de Ipiaú e Ibirataia e pediu a 

Deus que protegesse a todos envolvidos, e nada mais havendo, em nome de Deus, declarou 

encerrada a Sessão, autorizando a assessora Ingride Santos Cruz lavrar a presente ata, que 

depois de lida e estando em conformidade, vai por mim Presidente e pelo Primeiro Secretário 

assinada. Ipiaú 17 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


