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

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

(17.05.2018), na Sede da Câmara Municipal de Ipiaú, situada na Praça Alberto Pinto nº 01, teve  

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

Vereadores e havendo o número legal, o Presidente eventual 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 para comporem a mesa a Senhora Vilma dos Santos Ramos representante do grupo 

de apoio as pessoas em convivência com o câncer bem como as pessoas do grupo que lhe 

acompanhava, em seguida, convidou o assessor Orlindo Lopes para fazer a leitura do pequeno 

expediente, que constou: leitura e aprovação da ata da Sessão anterior, indicações nº 078, 079, 

080 e 081/2018, do vereador Lucas Louzado; Ofícios recebidos: do vereador Alessandro 

Moreira, solicitando espaço para audiência pública dia 28.05.2018, da senhora Vilma dos 

Santos Ramos, do Grupo de Apoio às pessoas em convivência com câncer, para usar a Tribuna 

da Câmara, da senhora Mônica Souza dos Santos; ofícios enviados: aos Deputados Sandro 

Regis e Eduardo Sales, à Dra. Maria da Glória dos Santos Alves, Presidente da OAB, Subseção 

de Ipiaú; Requerimentos verbais dos vereadores: Simone Coutinho fez moção de pesar ao 

Senhor Germânio Capoteiro, Lucas Santos fez moção de aplausos para o Conselho Tutelar e o 

CREAS pela campanha contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, Emerson 

Oliveira solicitou a Tribuna Livre, pediu moção de pesar para a família de Josineide Gomes 

Dias e Robson Santana Santos pelo falecimento de sua sogra e pediu em seu nome e em nome 

do vereador Jean para a família de José Carlos (José Mentira). O eventual residente eventual 

convidou a Senhora Vilma dos Santos Ramos para fazer uso da Tribuna Livre e explanar 

acerca do serviço que o grupo de Apoio a Pessoas em Convivência com o Câncer vem fazendo 

em Ipiaú. O eventual Presidente solicitou que constasse na presente ata a justificativa da falta 

dos vereadores José Carlos Bispo, Alessandro Moreira, Andrea Novaes e Orlando dos Santos, 

por motivo de força maior. Leitura dos Projetos de Leis nº 020/2018, do Poder Executivo, 

que “OBRIGA AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 

A EMITIREM RECIBO DE COMPARECIMENTO QUANDO DA LEITURA DOS 

CONTADORES; nº 021/2018, do Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 

DA COBRANÇA DE TAXAS DE EXTRATOS, SAQUES E TRANSFERÊNCIAS 

BANCÁRIAS NO MUNICÍPIO DE IPIAÚ”, e dá outras providências, Projeto de Resolução 

nº 009/2018, que “CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO DESPORTIVO JAIME ARAÚJO 
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ANDRADE (JAIME COBRINHA), A SENHORA MARIA BARRETO DE SOUZA”, os 

quais, o Presidente 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 e aprovação em discussão única, o Projeto de Lei 

nº 005/2018, do Poder Executivo, que “CONCEDE ANISTIA DE MULTAS E JUROS, 

PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIOS”, e dá outras providências; em 

primeira discussão, 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, e Projeto de Resolução nº 007/2018, que “ 

CONCEDE A COMENDA ALTINO COSME DE CERQUEIRA AO SENHOR JOSÉ 

BORGES DE BARROS JÚNIOR”. e em segunda discussão o Projeto de Lei nº 017/2018, do 

Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO DE TABELA DE PREÇOS DOS 

SERVIÇOS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS”, e da outras providências, em Redação Final, 

o Projeto de Lei nº 014/2018, do Poder Legislativo, que “INSTITUI A SEMANA DOS 

VALORES MORAIS ÉTICOS NA ESCOLA”, e dá outras providências, Projeto 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”, 

Projetos de Leis Rejeitados: nº 004/2018, do Poder Executivo, que “AUTORIZA O POER 

EXECUTIVO MUNICIPAL PROCEDER, AO 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)”, e dá outras providências, parecer e 

projeto foram rejeitados, obtendo dos (09) nove vereadores presentes, (05) cinco votos 

contrários, e (03) três votos favoráveis, 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, parecer e projeto foram 

rejeitados, obtendo, dos (09) nove vereadores presentes, (06) seis votos contrários e (02) dois  

votos  favoráveis e Projeto de Resolução nº 008/2018, que “CONCEDE O TÍTULO DE 

CIDADÃO IPIAUENSE AO SENHOR JOSÉ ANDRADE MENDONÇA”, parecer e projeto 

foram rejeitados, obtendo, dos (09) vereadores presente (05) cinco votos contrários e (03) três 

votos favoráveis e (01) uma abstenção. Em considerações finais o eventual Presidente 
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autorizou os vereadores inscritos a fazerem uso da palavra. A vereadora Simone Coutinho  

citou um proverbio, falou sobre os vereadores e secretários, criticou sobre o esgoto que está 

sendo feito na Rua da Granja, relembrou os feitos do ex Prefeito Miguel Coutinho naquela 

localidade, falou sobre a Praça da Rua da Granja e o Posto de Saúde, por fim, cumprimentou 

aos seus amigos Seu João, Seu Del, Batata e moradores daquela comunidade; O vereador 

Erivaldo Carlos comentou sobre a água da Fazenda do Povo, falou a respeito do salário dos 

funcionários do SAMU, afirmou que o motorista da Prefeita tem carro locado na prefeitura, 

falou sobre empresas fantasmas prestando trabalho à Prefeitura, criticou o advogado do 

Governo, mostrou vídeo do ex-prefeito de Ipiaú José Mendonça e fez críticas ao mesmo, por 

fim, disse estar de alma lavada; O vereador Claudio Nascimento falou sobre a Coelba e a 

Embasa, parabenizou o CREAS, o CRAIS e o Conselho Tutelar, todo o Social pela caminhada 

que terá contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, discordou do seu amigo Emerson, 

relacionado à água da Fazenda do Povo, comentou sobre o Deputado Mario Negro Monte 

Junior, o Deputado Eduardo Salles e o vereador Josenaldo, falou sobre a audiência pública, por 

fim, comentou sobre o Clube Náutico; O vereador Lucas de Jesus fez comentários sobre o 

motorista pessoal da Prefeita, sobre os transportes que vão para Salvador e Itabuna, falou sobre 

o motorista da saúde que foi demitido, sobre a suplementação, sobre o Centro de 

Abastecimento, por fim, parabenizou o Conselho Tutelar e o CREAS; O vereador Robson 

Moreira solicitou ao eventual Presidente a Tribuna Livre, e foi concedido, justificou a sua a 

ausência na audiência pública, falou sobre a sua viagem a Salvador, citou sobre o Hospital da 

Mulher, criticou a saúde, falou sobre Ruy Costa, por fim, conscientizou a população de Ipiaú 

sobre em quem votar; O vereador Lucas Louzado parabenizou o Conselho Tutelar, fez elogios 

a José Mendonça, comentou sobre o seu Projeto, falou da ausência dos seus amigos na sessão, 

por fim, afirmou não ter sido eleito pelo os seus colegas vereadores e sim pelo povo; O 

vereador Emerson Oliveira falou sobre a água da Fazenda do Povo, falou sobre a sua 

qualificação, fez críticas ao Posto de Saúde da Fazenda do Povo, a falta de medicamentos, água 

mineral, copos descartáveis, e cadeiras odontológicas por fim, falou sobre a população de Ipiaú 

ser esclarecida e sabe quem mente, e quem fala a verdade; O vereador Jean Kleber 

Parabenizou Sandro Regis e Leur Lomanto Junior, falou sobre a Coelba, comentou sobre 

Palanqueta, sobre denúncias que recebeu dos médicos que não estão atendendo por falta de 

pagamento, falou da Prefeita e a Secretaria de Educação, sobre o piso dos professores, sobre o 

Fundeb, por fim, cumprimentou a Margareth; O vereador Josenaldo de Jesus falou acerca da 
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água da Fazenda do Povo, comentou sobre o Secretario de Educação, sobre o seu respeito em 

relação à fala dos seus amigos, falou sobre os projetos, comentou sobre o Projeto do Vereador 

Lucas Louzado, por fim, cumprimentou ao Presidente José Carlos Bispo, e nada mais havendo, 

em nome de Deus, declarou encerrada a Sessão, autorizando à 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 24 de maio de 2018. 

 

 

 


