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

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

(07.06.2018), na Sede da Câmara Municipal de Ipiaú, situada na Praça Alberto Pinto nº 01, teve 

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

Vereadores e havendo o número legal, o Presidente José Carlos Bispo dos Santos, 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 Jamile Santana e o Senhor Darlan Souza em 

seguida, convidando o assessor Orlindo Lopes para fazer a leitura do pequeno expediente, que 

constou: leitura e aprovação da ata da Sessão anterior, oficio nº 04/2018, recebido do vereador 

Claudio Nascimento, solicitando a Tribuna Livre na Sessão do dia 14.06.2018, para os senhores 

Dilson Araújo (RNTC), e José Américo Castro (COLETIVO CULTURAL); indicação 084, 085 

e 086, do vereador Robson Moreira: telegramas de repasses do Governo Federal; Leitura dos 

Projetos de Lei nº 025/2018, do Legislativo, que “Dispõe sobre a permanência dos cidadãos 

nas filas dos Bancos, no Município de Ipiaú-Ba”, do vereador Robson Moreira, e de Resolução 

nº 010/2018, que “Concede o título de cidadã Ipiauense a Senhora Yvone Góes Souza Reis”, 

da vereadora Andreia Novaes, os quais o Presidente determinou que fossem enviados para a 

Comissão de Justiça; em seguida, constatando haver quórum, o Presidente ordenou que fosse 

lida a Ordem do Dia: em segunda discussão os Projetos, de Lei nº 023/2018, do Legislat ivo, 

que “Denomina de Walter Soares Pestana, a atual Rua 3, Loteamento São Domingos, Bairro da 

Conceição”, do vereador Claudio Nascimento, 024/2018, do Legislativo, que “Dispõe sobre a 

oferta de cadeiras de rodas e macas nos Postos de Saúde do Município”, da vereadora Andreia 

Novaes, e de Resolução nº 009/2018, que “Concede a medalha do mérito desportivo Jaime 

Araújo Andrade (Jaime Cobrinha). A seguir o Presidente convidou a Senhora Jamile Santa na 

Secretaria e tesoureira da Associação dos Bombeiros Civis de Ipiaú para usar a Tribuna Livre  

da Câmara e fazer explanação acerca dos Bombeiros Civis, em seguida, convidou o ex vereador 

Jaldo Coutinho Brandão para fazer uso da Tribuna Livre. O Presidente solicitou que constasse 

na presente ata a justificativa da falta do vereador Emerson Oliveira, por motivo de força 

maior. Em considerações finais o Presidente autorizou os vereadores inscritos a fazerem uso 

da palavra. O vereador Lucas Santos falou sobre os Bombeiros Civis, sobre a falta de 

convênios no município, de ortopedia, oftalmologista, falou sobre colégios fechados, o 

desemprego, comentou sobre as ruas da Irmã Dulce e Santa Rita, sobre o atraso de salários dos 

enfermeiros e entidades, sobre o Centro de abastecimento, sobre as ruas do Aloísio Conrado 
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por fim, falou sobre a cesta básica. O vereador Lucas Louzado fez cumprimentos a todos. A 

vereadora Simone Coutinho cumprimentou a Gazo Brandão, falou sobre o seu pai Miguel 

Coutinho, comentou sobre a cadeira odontológica do Posto CEU, sobre a Zona Rural, citou 

sobre o SAC, sobre a delegacia, a Receita Federal, sobre os convênios, falou sobre a falta do 

colírio de catarata, por fim, relembrou da gestão passada. O vereador Orlando Santos falou 

sobre os consultórios odontológicos, sobre a SESAB, citou sobre o governador, parabenizou ao 

vereador Robson Moreira pela emenda conseguida para o ACM, sobre os poços artesiano da 

Fazenda do Povo e Córrego de Pedras, sobre o SAC, citou sobre o Deputado Marcelino Galo , 

sobre a Rua João Durval Carneiro, falou sobre o cascalho do município de Ipiaú, sobre a 

agricultura familiar, as quadras do município, por fim, falou sobre o luz para todos. O vereador 

Robson Moreira solicitou a Tribuna Livre, falou sobre as ruas do município, comentou sobre 

a recuperação de alguns colégios de Ipiaú, fez comparações da gestão anterior com a atual 

gestão, falou sobre a crise em que o pais está vivendo, sobre as emendas conseguidas pelos 

vereadores, sobre o Complexo Esportivo, comentou sobre a corrupção do pais, por fim, 

agradeceu a Prefeita pelas indicações atendidas no Bairro ACM. O vereador Claudio 

Nascimento falou sobre a copa do mundo, sobre o São Pedro de Ipiaú, sobre os barraqueiros 

que não irão pagar taxa, comentou sobre as licitações do Bairros Popular, sobre o Centro de 

abastecimento, as creches que serão construídas no Bairro ACM e Euclides Neto, parabenizou 

a Prefeita e a PAVISA pela recuperação da Avenida da Benedito Lessa, falou sobre a 

iluminação de alguns lugares da cidade, sobre a aprovação da emenda da Praça do esquete e do 

vôlei, por fim, falou sobre o Deputado Mario Negromonte Junior. O vereador Alessandro 

Moreira parabenizou a Prefeita pelo o São Pedro, citou sobre o governador Ruy Costa, falou a 

respeito da audiência pública, citou sobre o Deputado Euclides Fernandes, parabenizou o 

vereador Robson Moreira pelo Projeto, falou sobre as filas dos bancos, por fim, parabenizou a 

Herbert Campos pelo trabalho que vem desenvolvendo para ornamentação da festa de São 

Pedro. O vereador Erivaldo Carlos falou sobre as quadras poliesportivas, sobre as ruas do 

Bairro Aloisio Conrado, Bairro Constância e Bairro Novo que se encontram sucateadas, por 

fim, falou dos sacos de cimento gastos na rua em torno da rua do posto de saúde localizado no 

Bairro Aloisio Conrado. O Presidente José Carlos saudou a todos, comentou sobre os 

convênios, por fim, falou sobre os bombeiros presentes na sessão, e nada mais havendo, em 

nome de Deus, declarou encerrada a Sessão, autorizando a assessora Ingride Santos Cruz lavrar 
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a presente ata, que depois de lida e estando em conformidade, vai por mim Presidente e pelo 

Primeiro Secretário assinada. Ipiaú 14 de junho 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


