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Ata Nº 581/2019.

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia,
Segundo Período Legislativo, Legislatura dois mil e
dezessete – dois mil e vinte, Biênio dois mil e dezenove
– dois mil e vinte, Terceira Sessão, realizada aos (27)
vinte e sete dias do mês de setembro de (2019) dois mil
e dezenove.
Aos (27) vinte e sete dias do mês de setembro do ano de (2019) dois mil e dezenove, às
(15h00min) quinze horas, no Plenário D. Didi Azevedo da Câmara Municipal de Livramento de
Nossa Senhora, Estado da Bahia, realizou-se esta Sessão Ordinária que contou com a presença
dos Senhores Vereadores: Márcio Alan Dourado Castro, Josemar Miranda Silva, Juscelio José
Pires, João Araújo Lousada, João Batista Pereira dos Santos, Vitalmir Moura Bitencourt,
Aparecido Lima da Silva, Paulo Roberto Lessa Pereira, Joaquim da Silva, José Araújo Santos,
Milane Araújo Alves Alcântara, João de Amorim e Silva, Uilton Nunes Dourado. Na hora
regimental e com número legal o Senhor Presidente, Vereador Aparecido Lima da Silva , em nome
de Deus e da Pátria declarou aberta a Sessão e em seguida foi colocado em apreciação do Plenário
a Ata Nº 580/2019, da Sessão Ordinária do dia vinte de setembro de dois mil e dezenove, e em
votação foi aprovada por unanimidade. Expediente: constou de: Leitura do Parecer favorável da
Comissão de Justiça e Redação aos seguintes Projetos que foram postos na pauta da Ordem do Dia
da próxima sessão: Projeto de Lei Nº 12/2019, de autoria do Executivo Municipal, Ratifica a
Primeira Alteração ao Contrato de Consórcio Público/Protocolo de Intenções do Consórcio de
Desenvolvimento Sustentavel do Território Bacia do Paramirim – CDS Bacia do Paramirim;
Projeto de Lei Nº 14/2019, de autoria do Executivo Municipal, Dispõe sobre a denominação de
Cemitério Público Municipal, no Distrito de Itanagé, neste Municipio de Livramento de Nossa
Senhora; Projeto de Lei Nº 15/2019, de autoria do Executivo Municipal, Dispõe sobre a
Denominação de Rua, no Distrito de Itanagé, neste Municipio de Livramento de Nossa Senhora.
Apresentação e leitura das seguintes Indicaçãoes: Indicação nº 27/2019, de autoria do Vereador
João Araújo Lousada, construção de uma quadra poliesportiva coberta na comunidade de Monte
Oliveira, neste Municipio: Em discussão o Vereado r Autor ressaltou que a Indicação falar tudo e
que através da Câmara o Senhor Prefeito vai recebe-la e de crer que irá ser vista com bons olhos e
de imediato o Senhor Prefeito estará construindo a quadra poliesportiva na comunidade de Monte
Oliveira. Com a palavra a Vereadora Milane Araújo Alves Alcântara parabenizou o Vereador João
Lousada ressaltando a importância da Indicação por já ser a comunidade de Monte Oliveira
destaque no futebol, a exemplo do campeonato rural. Com a palavra o Vereador José Araújo Santos
parabenizou o Vereador João Lousada pela iniciativa alegando ser muito importante a construção
de uma quadra em todas as comunidades, inclusive se possível em comunidades grandes e
tradicional em esporte como Monte Oliveira e do Vereador Joao poder ter certeza do seu apoio,
bem como de que será realizado o sonho da comunidade de Monte Oliveira. Com a palavra o
Vereador Jos emar Miranda ressaltou está o Vereador João Lousada de parabéns por toda e
qualquer ação que for direcionada ao esporte ter o seu apoio por ser um dos caminhos a conduzir
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os jovens a uma vida melhor evitando enveredar por caminhos errados. Em aparte o Vereador José
Araújo Santos ressaltou que por falar em tirar o jovem do caminho errado citou está presente na
galeria o atleta Isaias do jiu jitsu, já ter participado de várias competições na Bahia e no Brasil e
de a futura seletiva ser em Abu Dhabi e que pedir a todos eles vereadores uma contribuição para
a passagem e estadia. Posseguindo o Vereador Josemar Miranda complementan do o aparte citou
conhecer o atleta e a sua atuação, mas eles encontrar dificuldades, inclusive o Vereador fez a
Indicação do Bolsa Atleta, inclusive ele iria sugerir ao Senhor Prefeito para criar e de ser a hora
de criar por ficar dificil para eles conseguir contemplatar tanta demanda de patrocínio que chegar
e da Secretaria Municipal de Esporte ter, urgentemente, que criar o Programa Bolsa Atleta. Citou
ainda esperar que o Bairro do Rua do Areião, também seja contemplado com uma quadra por
merecer e ter espaço físico para ser feita. Com a palavra o Vereador João de Amorim e Silva
parabenizou o Vereador João Lousada pela Indicação citando ser Monte Oliveira umalocalidade
que vir se destacando no campeonato rural e da quadra oportunizar aos atletas realizar os seus
trinos a noite visto trabalhar no periodo do dia e de ter certeza de que o Senhor Prefeito olhará com
bons olhos a Indicação. Com a palavra o Senhor Presidente felicitou o Vereador João Lousada
pela Indicação ressaltando que analisando os jovens de Iguatemi antes da construção da quadra
passava o tempo inteiro na rua bebendo e jogando em bares e de hoje quando não estão na escola
ou trabalhando estão na quadra praticando esporte, inclusive faltar mais espaço para eles se
ocuparem, haja visto o horário e de pedidos neste sentido ter que ser olhado com bons olhos
cobrando do Prefeito para que seja o mais rápido possível executado. Informou ser a Indicação
encaminhada ao Executivo para analise e providencias devidas. Indicação Nº 28/2019, de autoria
do Vereador Josemar Miranda Silva, construção de redutores de velocidade (quebra -mola) na via
principal da comunidade de Amola Faca neste município: Com a palavra o Vereador Autor
destacou ser exclusivamente um pedido dos moradores da comunidade de Amola Faca por a via
passar por atrás do campo e entre a igreja e de tanto motorista e motoqueiro passar correndo muito
quando as crianças brincar no campo saindo muitas vezes para pegar a bola podendo acontecer
acidente. Citou que mesmo não sendo uma estrada pavimentada poder ser feito o redutor, inclusive
este ano a estrada foi recuperada pela administração e da comunidade ter pedido, mas não foi feito
e de agora cada vez mais conscientes nada melhor do que voltar e fazer os redutores de velocidades
e sinalizar para que também não aconteça acidente com quem esteja conduzindo carro ou moto.
Foi informado pela presidência da Indicação ser encaminhada ao Senhor Prefeito para ser
apreciada. Foi recomendada a Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Obras e Serviços
Públicos a apreciação do Projeto de Lei Nº 16/2019, Aprova o Plano Setorial de Abastecimento
de Água e de Esgotamento Sanitário visando a gestão dos serviços públicos municipais de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em todo o território do município de
Livramento de Nossa Senhora. Foi marcado para o dia vinte e cinco de outubro a audiência pública
para tratar sobre o Projeto de Lei Nº 13/2019, de autoria do Executivo Municipal que, Esttima a
Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual do Municipio de Livramento de Nossa Senhora
para o exercício de dois mil e vinte. Não tendo matérias constantes na Ordem do Dia o Senhor
Presidnete franqueou a palavra para quem dela quisesse fazer uso: Fez uso da palavra o Vereador
Josemar Miranda Silva ressaltando que devido ao congresso que participou não pode estar presente
na sessão passada, contudo acompanhou as ocorrências ocorridos, a exemplo da usina de asfalto
que o município foi contemplado em que houve comemoração que apesar de dever existir a
comemoração por ser um marco histórico no município não poder o município prender apenas a
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pavimentação quando ter problemas mais difícil para ser solucionado, a exemplo do contrato com
a EMBASA citando que na semana passada houve uma falta de água que estar diretamente ligada
a forma como a EMBASA fazer o processo de captação e tratamento, este ultrapassado e de não
conseguir atender a demanda do município e toda vez que a temperatura subir e do consumo
aumentar existir a falta de água e do problema vir atona o que para ele ser um empasse grande para
ser favorável, principalemtne ao plano municipal de saneamento básico que estar vinculado a
aprovação do contrato, haja visto, na minuta os representantes da EMBASA ter deixado
transparecer, apesar do Senhor Presidente em sessão passada ter dito que não ser questão politica,
tanto na reunião aqui na Câmara como na consulta pública no centro diocesano que a água só iria
para Iguatemi se o contrato fosse renovado por não poder entregar para uma outra empresa uma
adutora como a de Iguatemi e de agora ser o momento deles cobrar da EMBASA a ampliação da
captação da água, do tratamento e da oferta da água, principalmente, a captação direto na barragem
Luis Vieira pois se deixar passar vão ter que aguardar trinta anos. Citou que a minuta não trazer
prazos bem definidos para cumprir, da EMBASA não dá condições aos funcionarios para que
possam fazer um trabalho que correspondam a altura da demanda do consumo de Livramento e
dele até parabenizar que muitas vezes fazer o impossível e que toda vez que a temperatura subir
irá faltar água por não ter condições de fornecer água para todo o município, inclusive o Secretário
Municipal de Educação chegou ao ponto de subir em uma caixa d’água na Escola Romulo Galvão
para certificar da falta de água, uma vez que as aulas em algumas escolas ter sido dispensadas pela
falta de água e do Secretário não confiando no Diretor subiu na caixa, indagando assim se iria
subir em todas caixas das escolas. Enfatizou que ao invés do Secretário estar subindo em caixas
d’água para verificar se ter água ou não deveria olhar outras questões, a exemplo da nucleação que
foi feita citando que a merendeira da comunidade da Vere da com a nucleação foi transferida para
Barrinha sendo que ter escola próxima, como a de Várzea,mas esta Senhora ter todos os dias que
deslocar da Vereda para Barrinha, de não ser pago deslocamento sendo este feito pelo esposo e
na semana passada acontecu um acidente com a funcionária referida, Raimunda Silva Trindade, e
de ter ocasionado uma fissura muito grande no joelho que encaminhada para o hospital ter o
ortopedista de plantão dito que estava com fratura exposta e rompimento do tendão ficando assim
aguardando a vaga na central de regulação sendo na quarta-feira transferida para Conquista que
pelo motivo a noite foi atendida e no outro dia no hospital São Vicente três médicos fizeram a
costura do joelho e ter diagnosticado como não ter fratura exposta e do procedimento poderia ter
sido realizado aqui em Livramento, contudo diante do ocorrido o médico ter dito não ter feito o
procedimento aqui em Livramento por não ter a linha especial e dele dizer ser estes fatos que eles,
também ter que se preocupar por o social precisar de um amparo maior. Prosseguindo citou outro
fato na área de saúde em que uma senhora que se chamar Carmem Aparecida Vilas Boas, esposa
de Rogerio do Gás foi diagnosticada com Doença de Crohn – doença que dá no sistema digestivo
que precisar de tratamento especializado que fora encaminhada para Brumado, Vitória da
Conquista e até Barreiras e de estar na Central de regulação aguardando uma vaga,no momento
encontrar internada no hospital a base de agua de coco e soro; da família ter lhe procurado
relatando a situação e dos meios que procurou para conseguir a vaga em que não conseguiram a
vaga e dele ter orientado a entrar na justiça que feito, ganhou a principio em que o Juiz determinou
quarenta e oito horas para o estado deslocar a paciente para o tratamento que necessitar sujeito a
multa de dois mil reais por dia e de ontem ter o prazo vencido e prorrogado para mais quarenta e
oito horas, em que na oportunidade fez criticas a Central de Regulação denominando como
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corredor da morte em que se salvar quem puder. Citou ter ficado feliz e de agradecer por ter visto
nas redes sociais a presença do Senhor Prefeito na comunidade da Rua do Areião verificando o
campo de futebol que segundo foi informado a reforma vai ser feita, a qual ter pedido, através de
Indicação passada na Casa, ano passado, incluive em viagem a Brasilia em que conseguiu com o
Deputado Danile Almeida emenda vinculada para que o Senhor Prefeito pudesse destinar duzentos
mil de recurso próprio para fazer a melhoria do campo da Rua do Areião e dele esperar que o
trabalho seja feito por completo ( gramado, alambrado e vestuário), bem como esperar com a
chegada da máquina de asfalto seja dado continuidade a pavimentação na Rua do Areião para
terminar o serviço, haja visto, ter sido feito uma parte e da outra ter ficado sem fazer sob
justificativa que faria assim que a maquina de asfalto chegasse. Fez uso da palavra o Vereador
João de Amorim e Silva ressaltou concordar com as palavras do Vereador Josemar Miranda quanto
ao estado de saúde da Senhora que encontrar no hospital citando a dificuldade que está tendo para
o tratamento, que segundo ficou sabendo, ter que ser feito no Hospital Roberto Santos em Salvador
e do problema ser pela lotação do mesmo que não está conseguindo disponibilizar a vaga tanto
que mesmo que entraram na justiça até o momento não consegiu a vaga, contudo ter muitos
buscando e lutando, inclusive ter buscado com o Senhor Prefeito, com o Secretário de Saúde, com
Joanina e de várias pessoas estar ajudando, inclusive a mulher do Governador não está
conseguindo a vaga, sendo a situação da saúde do País precária e deixar a desejar, bem como
rogar a Deus para que a vaga apareça para socorrer a Senhora Carmem Aparecida Vilas Boas. Não
tendo mais oradores usou a palavra o Senhor Presidente fazendo algumas considerações com
relação a fala dos Vereador es: argumentou ser a fila do sistema de regulação muito grande e de
infelizmente o município não ter suporte para fazer as cirurgias sendo preciso regular para os
hospitais de outros municípios para abrir vaga que por ser muitas levar vinte, trinta dias quando
deveria o estado investir mais na saúde, ter mais profissionais especializados nos hospitais públicos
dos municípios por só assim poder corresponder com a necessidades da saúde; enfatizou agradecer
a todos que cobrar, brigar e fazer suas reivindicações as quais analisando tanto as reivindicações
dos Vereadores como das comunidades ver que o Senhor Prefeito atendendo aos chamados estar
nos quatros cantos do município, como o Vereador Josemar ter dito que este no campo da Rua do
Areião, autorizou, também, esta semana, na comunidade de Barbosa a construção de uma tapagem
que rompeu, bem como, fará batedouros para lavar roupas. Citou estar sendo finalizado a obra da
unidade de saúde de Lagoa de Daniel e do prédio antigo ter sido demolido para construção de uma
pequena praça com academia ao ar livre. Citou observar de que o Senhor Prefeito está fazendo em
todo o município o que em outros governos deveria ter sido feito e se todos que passaram realizasse
o que está sendo feito no municipio não estaria faltando nada e que agora com a chegada da
máquina de asfalto certamente boa parte do município ser asfaltado. Apoiou a cobrança da criação
do programa bolsa atleta. Não tendo mais nada a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a
Sessão e para constar, eu _____________________________, Segundo Secretário, lavrei a
presente Ata que depois de lida, discutida e se aprovada seguir assinada pelos membros da Mesa
Diretora.
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