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

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

(21.06.2018), na Sede da Câmara Municipal de Ipiaú, situada na Praça Alberto Pinto nº 01, teve 

início a Decima Sétima 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. Em seguida, o eventual Presidente solicitou que 

constasse na presente ata a justificativa da falta dos vereadores José Carlos Bispo dos Santos, 

Lucas Louzado e Lucas de Jesus, por motivo de força maior. Convite para festejos juninos 

“Arraiá do Sociá”, da Secretaria Municipal de Ação Social. Indicações: 095 e 096/2018, do 

vereador Lucas Louzado, e 097/2018, do vereador Robson Moreira; Ofícios Recebidos: do 

Senhor Vinícius Fernandes Menezes, Presidente da Fundação Antônio Carlos Magalhães; do 

senhor Elvídio Antônio dos Santos Júnior, Secretário Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente. Ofícios Expedidos: do eventual Presidente Josenaldo de Jesus à Fundação Antônio 

Carlos Magalhães, indicando o vereador Orlando Santos para o Conselho Curador da Fundação 

Antônio Carlos Magalhães, Abrigo Institucional Iraildes Ramos. Requerimentos verbais dos 

vereadores: Alessandro Moreira solicitou moção de pesar a Alexandre Ferreira pelo falecimento 

do seu pai e Jean Kleber solicitou moção de parabéns aos vereadores Robson Moreira e José 

Carlos Bispo dos Santos pelo seu aniversário. Constatando haver quórum, o eventual 

Presidente ordenou que fizesse a Leitura dos Projetos de Lei nº 015/2018, do Poder 

Legislativo, que “OBRIGA O USO DIGITAL E IMPRESSO DE TODAS AS PRESCRIÇÕES 

MÉDICAS OU ODONTOLÓGICAS PARA SOLICITAÇÃO DE EXAMES E/OU DE 

MEDICAMENTOS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 

DESTE MUNICÍPIO, DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA”, e dá outras providênc ias, 

autoria da vereadora Andreia Novaes de Oliveira; nº 028/2018, do Poder legislativo, que 

“DISPÕE SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE IPIAÚ”, e dá outras providências, autoria do vereador Claudio 

Manoel Costa Nascimento, os quais o Presidente determinou que fossem enviados para a 

Comissão de Justiça; Após o Grande Expediente, o Presidente deu início à Ordem do Dia: 

em primeira discussão os Projetos de Lei nº 025/2018, do Poder Legislativo, que “DISPÕE 

SOBRE A PERMANÊNCIA DOS CIDADÃOS NAS FILAS DOS BANCOS, NO 
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MUNICÍPIO DE IPIAÚ-BA”. autoria do vereador Robson Fernando da Silva Moreira, de 

Resolução nº 010/2018, que “CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ IPIAUENSE A 

SENHORA YVONNE GÓES SOUZA REIS”, autoria da vereadora Andreia Novaes de 

Oliveira e em Segunda Discussão, o Projeto de Lei nº 003/2018, do Poder Executivo, que 

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA DE 2019-LDO”, e da outras providências, os quais serão encaminhados 

para sanção do Poder Executivo. Em considerações finais o eventual Presidente autorizou os 

vereadores inscritos a fazerem uso da palavra: O vereador Emerson Oliveira falou sobre 

visitas que fez as ruas de Ipiaú, comentou sobre a prefeita, a delegacia de Ipiaú, citou sobre 

Sandro Regis, sobre postagens nas redes sociais do ex-prefeito de Ipiaú, citou sobre o Ex-

governador Paulo Souto, por fim, parabenizou ao Secretário de Infraestrutura Henrique por 

atender a sua solicitação, por fim, agradeceu as pessoas da patrulha mecânica Vini e Neto . O 

vereador Orlando Santos falou sobre as ruas do município de Ipiaú, sobre as emendas do 

Deputado Mario Junior e do ex Senador Walter Pinheiro, comentou sobre a cascalheira, sobre 

a Fazenda do Povo, falou sobre a empresa MB Aquino, sobre o São João, os poços artesianos, 

o SAC, por fim, falou sobre as quadras. O vereador Robson Moreira comentou sobre o ex-

prefeito de Ipiaú e o seu comportamento, citou sobre o Deputado Sandro Regis e Paulo Souto,  

fez elogios a Prefeita Maria das Graças, por fim, falou sobre o Hospital Geral de Ipiaú. A 

vereadora Simone Coutinho falou sobre a crise na cidade de Ipiaú, mostrou vídeo de caixas 

de ovos jogados fora, na Cantina Central e fez críticas a mesma, por fim, relembrou do lixo nos 

Postos de Saúde. O vereador Claudio Nascimento fez comentários relacionado aos ovos 

descartados na porta da Cantina Central, falou sobre a merenda escolar, sobre o São Pedro de 

Ipiaú, sobre o treinamento que os barraqueiros tiveram de manuseio e atendimento, sobre o 

pagamento da metade do decimo terceiro aos funcionários da Prefeitura, fez convite a todos os 

vereadores para fazer uma visita ao Rio Novo Tênis Clube, reforçou convite para dia 

26.06.2018  a sociedade para comparecerem na Assembleia no Rio Novo Tênis Clube, falou 

sobre a segunda edição da exposição “Artes Visuais de Ipiaú e Região” no casarão de Zé 

Américo, falou sobre a cascalheira, por fim,  parabenizou a Secretaria de Educação e a 

Secretaria de ação Social. A vereadora Andreia Novaes falou sobre Dona Yvone, falou sobre 

o matadouro, sobre a cascalheira da Fazenda do Povo, sobre as estradas da Zona Rural,  

agradeceu ao Secretário de Infraestrutura, fez elogios ao Deputado Sandro Regis, citou sobre o 

Hospital do Estado, falou sobre a politicagem suja, por fim, falou sobre o direito que os 
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vereadores têm de apoiar quem quer que seja. O vereador Erivaldo Carlos falou sobre o 

evento promovido por Tito da Cruz, onde o Deputado Euclides Fernandes se fez presente, 

parabenizou ao Presidente da Associação Água Branca Zona Rural Zimar, citou sobre a Vice-

Prefeita Margareth Chaves, por fim, falou sobre inquéritos civis públicos para apurar supostas 

irregularidades em processos licitatórios da Prefeita Maria das Graças e fez críticas a mesma. 

O vereador Alessandro Moreira solicitou a Tribuna Livre, parabenizou ao Deputado Euclides 

pela emenda, parabenizou a Henrique da Coelba (Secretario de Infraestrutura), falou sobre as 

Blitz que tem acontecido em Ipiaú, por fim, desejou a todos um ótimo São João e São Pedro. O 

vereador Jean Kleber comentou sobre a fala da vereadora Simone Coutinho relacionado aos 

ovos jogados fora na Cantina Central, falou sobre o seu apoio ao Deputado Sandro Regis e Leur 

Lomanto, comentou da queixa que a Prefeita fez a Vice-Prefeita Margareth Chaves, comentou 

sobre Álvaro e o excelente trabalho que vem desempenhando, por fim, convocou todos os 

vereadores para se fazerem presentes na próxima sessão. O eventual Presidente Josenaldo de 

Jesus saudou a todos ali presente, falou sobre o trabalho que a Câmara de vereadores vem 

fazendo, convidou a todos para se fazerem presentes na Comunidade da Avenida São Salvador 

no dia 24.06.2018 para festa junina bem como também no Distrito da Fazenda do povo, 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 28 de junho 2018. 

 

 

 

 


