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Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú no ano de 2017. Às 
vinte horas (20h00), do dia sete de março de 2017 (07.03.2017), no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Ipiaú, teve início a terceira 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 
01.03.2017. Do Expediente constou: indicações dos vereadores nº de 16/2017 a 
37/2017; ofício nº 028/2017, recebido do Conselho Tutelar de Ipiaú; ofício especial 
recebido do vereador Lucas Louzado dos Santos; ofício especial recebido do 
vereador Robson Moreira; ofício nº de 36 a 44/2017, expedidos à Sra. Maria das 
Graças César Mendonça, Prefeita Municipal de Ipiaú. Foram lidos os Projetos de Lei 
nº 003/2017, do Legislativo, “que denomina de Rua Leonízia Andrade Nogueira a 
atual do Cruzeiro, no Bairro Aloísio Conrado, nesta cidade”, e nº 004/2017, do 
Legislativo, “que denomina de Rua Cabo PM Jorge Adilson Santana Couto Brito, a 
atual Rua C, no Bairro Constança”. Foram aprovadas todas as indicações lidas no 
expediente. Da ordem do dia, constou: foi aprovado em segunda discussão o 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 do Dia da Mulher, comemorado amanhã, 
leu mensagem homenageando-as, que é preciso mais mulheres no legislativo, falou 
de Irmã Dulce, sua trajetória, humildade, que não se vai acabar com a pobreza, 
Deus instituiu pobres e ricos, as pessoas devem empregar todos os esforços para 
melhorar a situação, e falou sobre a sobre a situação da LDI, ANDREIA NOVAES 
DE OLIVEIRA falou das mulheres, que foram à luta por direitos políticos, pela 
igualdade, que o direito ao voto foi adquirido no governo de Getúlio Vargas em 1932, 
podendo participar do legislativo e do executivo, da presidência, que o movimento se 
deu na Dinamarca em 1910, e que a mulher é vida e traz a vida, EMERSON 
OLIVEIRA DA SILVA, falou sobre as mulheres e seu dia, que em nome de sua mãe, 
de suas filhas, e das vereadores Andreia e Simone homenageia todas as mulheres 
guerreiras de Ipiaú, falou sobre a morte de sua tia, senhora Eliete Machado, que foi 
professora de Ipiaú e muito contribuiu com a educação dos ipiauense, LUCAS 
LOUZADO DOS SANTOS falou dos manifestantes e da LDI, faz oito anos que o 
atual presidente nem campeonato fez, parabenizou o presidente pelo espaço 
concedido na próxima sessão para o pessoal que está reivindicando para a Liga, 
LUCAS DE JESUS SANTOS falou de visita ao conselho tutelar, do descaso, que 
não tem um carro, não tem telefone para receber denúncias, não tem vigilante, dos 
perigos de estupros, se não houver providências de documentos para adquirir 
veículo para o conselho poderá perder o benefício, aí terá que comprar ou alugar um 
carro, falou do CRAS sem internet, que já são dois meses e é uma vergonha, da LDI 
e da Comissão de Esportes da Câmara, ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO falou 
que a Comissão de Esportes, que é presidida pelo colega Lucas de Jesus, tem a 
responsabilidade de ouvir e questionar e não a Prefeitura, atribui a ele a obrigação 
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de protocolar, convidar e falar sobre a situação da LDI, que a Prefeitura quer ajudar 
a seleção, não importa quem seja o presidente, falou do CRAS, das casas do Santa 
Rita, do dia das mulheres, homenageou a todas em nome de sua esposa, que 
amanhã já começa a ser normalizada a questão do transporte, dos atendimentos e 
das cestas básicas, que espera que sejam logo normalizadas, CLÁUDIO MANOEL 
COSTA NASCIMENTO falou que foi às unidades de saúde para responder à 
comunidade sobre questionamentos, que observou que o costume mais comum é 
sobre medicamentos, que é difícil trabalhar fazendo a coisa certa, a comissão tem 
elaborado as licitações preocupada em atender à legalidade, que houve problemas 
com a licitação marcada para hoje, a PMI já está pedindo dispensa de trinta dias, 
falou da atenção básica, que tem acesso a relatórios importantes como o do SAMU, 
das ambulâncias, uma delas quebrada, a gestão passada ficou prestes a perder o 
SAMU por falta de informações, falou dos cargos acumulados pela senhora Jamine 
Barros, de Secretária de Saúde, Presidente do Conselho de Saúde e esposa do 
Prefeito, que ela mesma se fiscalizava, que está solidário à situação da LDI, falou 
das mulheres, e das mulheres da Câmara, onde passaram onze vereadoras, 
Elizabete Orrico, Consuelo Gioconda, Jaci Barreto, Terezinha Nascimento, a 1ª 
mulher presidente das Câmara, Zizi Alves, Nilzélia Maria, Miralva Rios, Vera 
Andrade, Margarete Chaves, e agora, Simone Coutinho e Andreia Novaes, e 
concluiu: “nenhum de nós deve se conformar em homenagear a mulher apenas no 
dia oito de março, porque é insuficiente um dia só para homenageá-las, no Brasil 
muitas mulheres morrem assassinadas no dia a dia, a mulher é a evolução do ser 
humano”, ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS falou das filas dos bancos, da 
demora para atender, que não cumprem a lei dos quinze minutos, de fiscalização e 
cobrança, que se persistir tem que acionar o Ministério Público para a comunidade 
não sentir prejudicada, d3 ea homenagem ao Cabo Couto, parabenizou o autor do 
projeto e falou do dia das mulheres, ROBSON FERNANDO DA SILVA MOREIRA 
falou da LDI, tema nas redes sociais, que a intenção é buscar solução, da comissão 
provisória para ajudar na questão, tem que se chegar a um consenso, que o grupo 
que dirige a LDI  está aí há oito anos, que tem que haver eleição transparente, que a 
democracia exige isso, falou das pessoas e dos colegas que estão fazendo as 
reivindicações, que a Câmara tem que se posicionar também, que quem estar sendo 
penalizadas são os desportistas de Ipiaú, que tem um filho de quatro anos que 
nunca foi ao estádio ver a seleção jogar, ele que viu a seleção ser tricampeã, que é 
a própria comissão que tem que adotar providências, e parabenizou as mulheres 
vereadoras, todas as funcionárias da Câmara, as do Plenário e todas as demais pelo 
seu dia, JOSENALDO DE JESUS falou das temáticas discutidas na casa, da 
comissão provisória para a questão da LDI, sugerida para dar suporte à comissão 
permanente, falou de reivindicações anteriormente feitas de melhorias para o 
município, que hoje na situação não pode fechar os olhos em relação ao que está 
acontecendo, que todas as colocações foram pertinentes, falou de coisas 
emergenciais, como a saúde e a fome, que não podem esperar, da burocracia do 
processo de licitação, que quem quer andar na legalidade às vezes paga um preço e 
que o município por isso pode ser penalizado por conta de querer estar fazendo a 
coisa certa, que a questão da LDI é pertinente e tem que ser discutida ainda esta 
semana, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS falou dos debates sobre o 
esporte de Ipiaú,  há mais de cinco anos não se vê nada no Estádio, que todos tem 
que se chegar a um consenso, tudo será legalizado, falou das mulheres, 
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homenageou sua esposa Margarete, sua filha e sua mãe, que são a razão de sua 
vida,  parabenizou as colegas vereadoras, as funcionárias do legislativo, e falou de 
seus projetos que homenageiam a senhora Leonízia Nogueira, mulher histórica na 
sociedade de Ipiaú e do Cb Pm Couto. Retomando a palavra o Presidente anunciou 
que a comissão permanente para a questão da LDI é composta por todos os 
vereadores, menos o vereador Jean Kleber da Silva Cunha, ora em tratamento de 
saúde, e comentou sobre a solicitação da Tribuna pelos manifestantes em relação à 
LDI, não pôde conceder na sessão de hoje por não terem solicitado em tempo hábil 
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 
lida e aprovada vai por mim e pelo presidente assinada. 
 
 
 
 

Erivaldo Carlos Oliveira Santos 
1º Secretário Interino 

José Carlos Bispo dos Santos 
Presidente 

 


