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Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú no ano de 2017. Às 
vinte horas (20h00), do dia vinte e um de fevereiro de 2017 (21.02.2017), no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Ipiaú, teve início a 1ª sessão ordinária de 2017. 
Presentes os vereadores: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de Oliveira, 
Cláudio Manoel Costa Nascimento, Emerson Oliveira da Silva, Erivaldo Carlos 
Oliveira Santos, Jean Kleber da Silva Cunha, José Carlos Bispo dos Santos, 
Josenaldo de Jesus, Lucas de Jesus Santos, Lucas Louzado dos Santos, Orlando 
dos Santos Ribeiro, Robson Fernando Oliveira Moreira e Simone Coutinho Brito. O 
Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em nome de Deus abriu a sessão. Foi lida 
e aprovada a ata da sessão anterior, solene de inauguração da sessão legislativa 
anual 2017. Do Expediente constou: ofícios recebidos, do SIMIP nº 21/2017, da 
Promotoria de Justiça de Ipiaú, nº 20/2017, da Prefeita de Ipiaú, nº 31/2017, do 
vereador Jean Kleber da Silva Cunha, s/nº, da Controladora de Ipiaú, nº 08 e 
09/2017, da senhora Euzeni de Matos Pereira, nº 07/3017, do PP nº 01/2017, 
indicando o vereador Josenaldo de Jesus como seu líder na Câmara, do PT do B, nº 
01/2017, indicando o vereador Jean Kleber da Silva Cunha como seu líder na 
Câmara, do PMDB, nº 01/2017, indicando a vereadora Andreia Novaes de Oliveira 
como sua líder na Câmara, nº 01/2017, dos moradores do ACM. Ofícios expedidos, 
à Prefeita de Ipiaú, nº 03 e 06/2017, 19/2017, ao Dr. Roney Carvalho, Procurador 
Jurídico do Município, nº 17/2017, ao Sr. Zenildo Rodrigues, Secretário de 
Administração, nº 18/2017, à Controladora de Ipiaú, nº 23 e 24/2017, ao vereador 
Jean, s/nº. Indicações, requerimento nº 01/2017, do vereador Erivaldo Carlos, 
indicações nº 01/2017, do vereador Robson, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 
11/2017, da vereadora Simone, nº 12, 13 e 14/2017, do vereador Orlando, 15/2017, 
do vereador Lucas Louzado. Foram lidos os seguintes projetos: 001/2017, do 
Legislativo, “que estabelece o Piso Salarial Mínimo dos servidores públicos no 
âmbito do Poder Legislativo do Município de Ipiaú, Estado da Bahia”, e dá outras 
providências; 001/2017, do Executivo, “que altera a redação dos parágrafos 1º, 2º e 
3º do art. 16 da Lei nº 2.241 de 05.07.2016, na forma que indica”, e dá outras 
providências. Foram lidos telegramas de repasse do Governo Federal. Todas as 
indicações e requerimentos foram aprovados. Em seguida o Presidente deu início ao 
processo de eleição das comissões permanentes, e as quatro chapas inscritas em 
tempo hábil, de acordo com o art. 44, do Regimento Interno da Câmara, foram as 
seguintes: Comissão de Finanças e Orçamento, e Serviços Públicos, EMERSON 
OLIVEIRA DA SILVA Presidente, JEAN KLEBER DA SILVA CUNHA Secretário, 
JOSENALDO DE JESUS Relator; Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e 
Direitos Humanos, ANDREIA NOVAES DE OLIVEIRA Presidente, ERIVALDO 
CARLOS OLIVEIRA SANTOS Secretário, SIMONE COUTINHO BRITO Relatora; 
Comissão de Políticas Urbana, Agrícola, Indústria, Comércio, e Meio Ambiente, 
SIMONE COUTINHO BRITO Presidente, EMERSON OLIVEIRA DA SILVA 
Secretário, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS Relator; Comissão de 
Educação, Esporte, Cultura, Saúde e Assistência Social e Direitos da Mulher, 
LUCAS DE JESUS SANTOS Presidente, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS 
Secretário, SIMONE COUTINHO BRITO Relatora. Submetidas a votação, as quatro 
chapas inscritas foram aprovadas. O Presidente proclamou o resultado tendo cada 
uma delas obtido sete (07) votos favoráveis e cinco (05) votos contrários. A seguir foi 
lido um procedimento regimental da Câmara, com amparo no art. 150 do Regimento 
Interno da Câmara, a ser adotado pelos senhores vereadores: “a) todos os 
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vereadores só deverão falar de pé quando estiverem em nível de debate; b) quando 
da execução dos hinos de Ipiaú, da Bahia e do Brasil, todos deverão estar voltados 
para os pavilhões Municipal, Estadual e Federal”. Em seguida o Presidente 
franqueou a palavra aos Edis.   SIMONE COUTINHO BRITO disse da preocupação 
com a saúde do município, com os remédios, alertou a administração para o fato, 
que vai continuar trabalhando pela saúde como porta voz do povo, alertou as 
pessoas para os cuidados que todos devem ter no retorno do feriadão. JOSENALDO 
DE JESUS falou dos projetos do executivo e legislativo lidos na sessão, da eleição 
das comissões, que ocorreu em conformidade com o art. 44 do RI da Câmara, da 
disponibilidade do Legislativo ao povo, que a Câmara estará sempre apoiando o 
Executivo naquilo que for salutar ao Município, sobre os cinquenta dias do governo 
de Maria, do bom trabalho até aqui, das ações da secretária Meirinha na saúde, e 
crê que os treze vereadores farão uma gestão em prol do bem estar de Ipiaú. 
ANDREIA NOVAES DE OLIVEIRA falou sobre a eleição das comissões, que tudo 
ocorreu com decência e legalidade e que nada foi feito errado, da sua luta para 
chegar ao Legislativo, que seu grupo político é Ipiaú, e cumprimentou o colega 
Emerson Oliveira da Silva pelo seu aniversário. ROBSON FERNANDO OLIVEIRA 
MOREIRA falou sobre a eleição das comissões, que o grupo formado pelos “oito” 
atropelou os outros “cinco”, vereadores, defendeu a proporcionalidade, que eles 
teriam direito a participar, que adotará medidas judiciais que acha que não seria 
preciso, mas não tem outra saída, que a comunidade será alertada para o que 
aconteceu, um rolo compressor, um grupo fechado, que quer esmagar os outros 
vereadores, que jamais viu isso em Ipiaú, e que fez indicação à Prefeita para o envio 
de projeto à Câmara sugerindo celebração de convênio entre o Município de Ipiaú e 
o Governo do Estado para exploração de tratamento de égua e saneamento básico 
pela Embasa, visto que o último encontra-se vencido desde 2012. LUCAS 
LOUZADO DOS SANTOS falou dos quarenta e cinco dias de campanha, que 
deveria haver entendimento e não problemas com as chapas para eleição das 
comissões, e falou de seu apoio a Prefeita Municipal. CLÁUDIO MANOEL COSTA 
NASCIMENTO falou sobre a eleição das comissões, que não deveria haver atitudes 
contraditórias, que prega a união, que faltou elegância, compreensão e maturidade 
política, que todos os que ficaram de fora têm condições de assumir qualquer 
comissão, das entidades que ainda não foram pagas por puro cumprimento da lei 
pela prefeita, sobre os poços artesianos na zona rural de Ipiaú, e desejou boa sorte 
aos secretários, e que só quem ganha com os debates é Ipiaú. EMERSON 
OLIVEIRA DA SILVA falou sobre a eleição das comissões, citou o art. 44 do 
Regimento Interno da Câmara, que todos tiveram oportunidade de inscreverem suas 
chapas, falou da saúde, dos poços artesianos, e que todos os projetos que vierem 
para o bem de Ipiaú serão aprovados. ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO falou do 
projeto 001 2017 do executivo, elogiou o presidente por atender ao pedido para 
urgência especial, das comissões eleitas, sobre consenso, da importância dos poços 
artesianos, do sucateamento pela gestão anterior, que no final da gestão do ex-
prefeito José Mendonça as frota foi exposta ao público, de debates, das estradas da 
zona rural, da gestão da ex-primeira dama na secretaria de saúde, de iluminação, da 
APAE, e da Casa da Menor. ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS falou de 
visita feita ao Bairro Irmã Dulce junto com a Vice Prefeita, que o Posto de Saúde 
está em funcionamento, que as pessoas estão recebendo atendimento médico, falou 
do Centro de Abastecimento que precisa de cuidados especiais, que a Prefeita 
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esteve lá com o Governador e prometeu reformas imediatas. Retomando a palavra o 
Presidente teceu comentário sobre a eleição das comissões, leu o art. 44 do 
Regimento Interno da Câmara, após o que, franqueou a palavra por um minuto a 
cada vereador para felicitações ao vereador EMERSON OLIVEIRA DA SILVA, 
aniversariante do dia, e nada mais havendo em nome de Deus encerrou a sessão. 
Eu, Jean Kleber da Silva Cunha, primeiro Secretário, autorizei o assessor Orlindo 
Lopes lavrar a presente ata que após lida é devidamente por mim e pelo Presidente 
assinada. Ipiaú, 21 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 

Jean Kleber da Silva Cunha 
Primeiro Secretário 

José Carlos Bispo dos Santos 
Presidente 

 


