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Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú no ano de 2017. Às 
vinte horas (20h00), do dia primeiro de março de 2017 (01.03.2017), no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Ipiaú, teve início a segunda 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, 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 vereador Jean Kleber da Silva Cunha 
justificou sua falta. O segundo Secretário, vereador Erivaldo Carlos Oliveira Santos 
assumiu a primeira secretaria. O Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em 
nome de Deus abriu a sessão. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior, do dia 
21.02.2017. Do Expediente constou: ofício recebido do Conselho Municipal de 
Educação e telegramas de repasses do Governo Federal. Da ordem do dia, constou: 
foram aprovados em discussão única, por unanimidade, o parecer das comissões de 
justiça e finanças e o Projeto de Lei nº 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”, foi aprovado 
em primeira discussão o parecer das comissões de justiça e finanças ao Projeto de 
Lei nº 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. Em seguida o Presidente franqueou a palavra aos 
Edis. SIMONE COUTINHO BRITO falou de debates, que existiam gritos de Prefeito 
e contra Prefeito, que escolheram a Prefeita e a gente tem que acompanhar o 
trabalho, que solicitou reparos na iluminação na Silva Jardim e já atenderam, que 
gostaria de agradecer em todas as sessões, que o seu é o lado do povo, falou de 
cestas básicas, da falta do um líder da Prefeita na Câmara, e de saúde. 
JOSENALDO DE JESUS falou da preocupação dos vereadores com os trabalhos na 
Câmara, da votação do projeto do executivo, das entidades, que o chefe do 
executivo, por outras ocupações, não tem conhecimento que os vereadores visitam 
os bairros, que as ações dos edis são de assessoramento ao executivo, das 
necessidades dos bairros Santa Rita, Irmã Dulce e ACM, de patrolamento na zona 
rural, e que “o senhor é meu pastor e nada me faltará”. ROBSON FERNANDO DA 
SILVA MOREIRA falou da ação do presidente realizando a sessão de hoje, que ficou 
feliz pelo retorno das pessoas das festas, que está consternado com a perda dos 
amigos Chimba e Roberto, que todos têm que dar as mãos por uma Ipiaú melhor e 
com um social forte, que a saúde em Ipiaú está há muito tempo capengando, que a 
gestão anterior deixou a desejar, que é preciso resgatar a Ipiaú de outros tempos 
que já foi modelo, dos moradores de rua, na criação de um albergue para abriga-los 
e sobre buscar novas ideias. ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS falou dos 
projetos, que são de muito valor, parabenizou os colegas, e falou da morte do amigo 
Chimba. CLÁUDIO MANOEL COSTA NASCIMENTO falou da maturidade política da 
Câmara, do parecer das comissões ao projeto do executivo, das entidades antigas e 
vitais para Ipiaú, da infraestrutura de infraestrutura, que o saneamento merece um 
espaço à parte, sobre o contrato de parceria, que está vencido desde 2012, que a 
renovação é importante, fala como vereador e não como funcionário da Embasa, a 
maior estatal do Estado, que terão que ser contemplados no novo contrato os 
distritos de Córrego de Pedras e Fazenda do Povo, e elogiou a atitude do presidente 
na realização da sessão nesta data. ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO falou da 
importância dos projetos, de como o presidente vem conduzindo o Legislativo 
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convocando os vereadores para a sessão de hoje, da participação do colega Lucas 
do Social na gestão anterior e por isso sabe da importância das entidades, que a 
Câmara está cumprindo o seu papel, de sua expectativa de mudanças para melhor, 
e que Deus restabeleça o colega Jean, pois em momentos como este é que se 
valoriza a vida. LUCAS DE JESUS SANTOS falou das comissões que deram 
parecer favorável ao projeto do executivo, que é de grande importância, que não 
recebeu a cópia do projeto em tempo de analisar, que se vierem outros assim não 
assinará mais, que os CRAS 1 e 2 e o SOCIAL não estão funcionando, e falou das 
cestas básicas. LUCAS LOUZADO DOS SANTOS falou do parecer das comissões, 
sobre os buracos no asfalto nas ruas, principalmente no trecho do Ginásio de 
Esportes ao Cinquentenário, da saúde do colega Jean, que precisa de orações. 
EMERSON OLIVEIRA DA SILVA falou do projeto do executivo, que beneficiará a 
comunidade em geral, que a relatora da comissão de Justiça foi excelente na 
redação do parecer, que todos os projetos que chegarem nesta casa serão 
avaliados e votados, que o executivo deve enviá-los com antecedência, falou das 
estradas vicinais, do social, da saúde, que ainda está devagar, e parabenizou o 
presidente pela sessão. ANDREIA NOVAES DE OLIVEIRA falou do projeto do 
executivo, que carecia de apreciação maior, que o executivo deveria ter solicitado 
uma sessão extra para votação deste projeto antes, falou das entidades, que os 
próximos sejam enviados com antecedência, para que ninguém fique penalizado, 
que não se ausentou da cidade para dar maior importância ao projeto, que o parecer 
foi consenso entre os membros das comissões de justiça e finanças, que todos 
estarão aqui para ajudar quando os projetos tiverem a legalidade, falou das estradas 
da zona rural, e que prima pela moral e pela seriedade. ERIVALDO CARLOS 
OLIVEIRA SANTOS falou sobre mulher com distúrbios mentais que está causando 
transtornos no bairro Aloísio Conrado há mais de vinte dias, já agrediu duas pessoas 
em uma semana, que tem que haver providências imediatas da parte da Secretaria 
de Saúde ou do Social, falou que o projeto do executivo era para estar nesta casa a 
mais tempo para uma melhor avaliação, pelo fato de já estar no terceiro mês da 
administração, que as entidades estão precisando, pois é uma questão emergencial, 
falou da zona rural, e da frota municipal sucateada. Retomando a palavra o 
presidente fez explanação acerca de a sessão ter sido realizada nesta quarta feira, e 
que tudo transcorreu em absoluta legalidade, de acordo com o Regimento Interno da 
Casa. Nada mais havendo, o presidente em nome de Deus, encerrou a sessão. Eu, 
ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, 1º Secretário interino, autorizei o 
assessor Orlindo Lopes lavrar a presente ata que, após ser lida e aprovada, vai por 
mim e pelo presidente assinada. Ipiaú, 01 de Março de 2017. 
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