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Transcrição da Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo do ano de 

2018, da Câmara Municipal de Ipiaú. As vinte horas (20:00hs), do dia vinte e dois de fevereiro 

de dois mil e dezoito (22.02.2018), no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ipiaú, teve início 

a 1ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2018. Feito a chamada dos Vereadores, 

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 o 

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

aprovação da ata da sessão extraordinária do dia 09 de janeiro de 2018, das indicações nº 019 

da vereadora Andreia, 001, 002, 003, 004, 005, 009, 016, 017, 018 e 020, da vereadora Simone, 

012, 013, 014, 015, do vereador Erivaldo, 008, 010 e 011, do vereador Josenaldo, e 006, 007, 

021 e 022/2018, do vereador Lucas Louzado, convites do ex vereador Jaldo Brandão para 

formatura de sua filha Linda Nara Souza Brandão, e da Prefeitura Municipal para a Jornada 

Pedagógica 2018. Em seguida o Presidente determinou que constassem na ata as justificat ivas 

de ausência dos Vereadores Jean, que se encontrava em Salvador fazendo exames de saúde, e 

Simone, enferma. A seguir os vereadores Orlando Santos, Lucas de Jesus e Alessandro Moreira 

fizeram requerimentos verbais. O Presidente pôs em votação as indicações e os requerimentos 

lidos, tendo sido todos aprovados. Não houve Ordem do Dia. Em considerações finais, o 

Presidente autorizou os vereadores escritos a fazer uso da palavra das considerações finais. O 

Vereador Cláudio, saudou a mesa, a todos os Vereadores e funcionários ali presente, e falou 

que começou a fazer visitas a vários setores do Município, parabenizou aos que participaram 

da reunião do dia 21/02/2018 nesta Casa, de algumas entidades que estavam cobrando do 

Município no processo de pagamento, falou da Fundação ACM da Casa do menor. O Vereador 

Lucas Louzado em sua fala, fez um relato sobre a indicação de uma casa de apoio em Salvador, 

que as pessoas vão para lá fazer exames e não tem onde ficar, ficam jogadas de qualquer jeito, 

e que se faz necessário que haja cobranças dos Vereadores à Prefeita, falou também da zona 

rural que precisa passar máquina para a melhoria daquela localidade. O Vereador Emerson, 

saudou a mesa  e a todos que estavam presentes, falou do telhado da casa do menor e que já 

tem 2 meses que os alunos estão sem aula, também fez uma visita a Escola Adélia Matta, onde 

também exige uma atenção para melhor comodidade dos alunos, falou sobre as estradas da zona 

rural , o descaso e pede patrolamento da mesma, disse ainda que esteve visitando o Posto de 

Saúde do Bairro Aloísio Conrado e reivindicou a limpeza  em volta do Posto de saúde , onde o 

mato  está muito grande e com aparência de abandono. O Vereador Robson Moreira 
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cumprimentou a todos, e em suas palavras falou que gostaria que fizesse algum congresso ou 

trabalho, que levasse a Comunidade sobre o papel do Vereador, pois o Vereador é citado como 

que não faz nada. O Vereador Erivaldo Carlos, saudou a mesa em nome do Presidente, da 

Vereadora e a todos ali presente. Parabenizou ao amigo Cristiano, pelo belíssimo trabalho que 

vem fazendo no social, parabenizou também ao amigo e ex Vereador Jaldo Brandão, pelo 

convite da formatura de sua filha Linda Nara e que com certeza não mediria esforços para estar 

presente com sua esposa Margarete na formatura, falou da situação do cinquentenário, que está 

tomado de mato, falou da situação dos Postos de saúde e da faixa de pedestre. O Vereador 

Orlando saudou a mesa e todos ali presente, e em sua fala fez um relato sobre o bate-papo do 

Governador Ruy Costa e o povo, e que também a pessoa de Edir, estava fazendo o mesmo pelo 

facebook e que isso era excelente para a Câmara e o povo está mais próximo, falou também que 

Ipiaú tem 3 emissoras, sendo 2 de empresários e 1 do povo e do dia a dia, falou do patrolamento 

da zona rural, que ainda está faltando uma máquina, para iniciar os trabalhos. A Vereadora 

Andreia saudou a todos os Vereadores e todos ali presente e iniciou seu pronunciamento falando 

sobre o ano que se passou, foi o ano de aprendizado, agradeceu a Secretária Carla pela bomba 

que foi colocado na Região da fazenda Bola verde, pedir também que coloque um bebedouro e 

um sanitário na parte da Regulação, na Secretaria de saúde. O Vereador Lucas de Jesus saudou 

a mesa e a todos ali presente, falou do telhado da casa do menor, falou das entidades que estão 

sem receber seu salário, falou das Ruas que estão acabadas, falou do poço da Fazenda do Povo, 

que ainda não foi colocado a bomba. O Presidente José Carlos Bispo tomou a palavra, e em 

seguida parabenizou o Sr° Neto, Secretario de Transporte, e o patroleiro Gene e o seu parceiro 

Jô pelo bom trabalho que está sendo feito, e pediu para os Vereadores se basearem no 

Regimento interno, e que a própria Sociedade menos valoriza o Vereador, em seguida convidou 

a todos para que batesse parabéns para o Vereador Emerson pelo seu aniversário, e em nome 

de Deus declarou encerrado a Sessão. Autorizando a funcionaria Tamile Santos Rodrigues a 

lavrar a presente ata, que vai por mim e os demais presentes se desejarem. Ipiaú 28 de fevereiro 

de 2018. 

 


