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Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú no ano de 2017. Às 
vinte horas (20h00), do dia quatorze de março de 2017 (14.03.2017), no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Ipiaú, teve início a quarta 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 e Robson Fernando 
da Silva Moreira. Os vereadores Simone Coutinho Brito e Jean Kleber da Silva 
Cunha justificaram suas faltas. O segundo Secretário, 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, de 
07.03.2017, do Expediente constou: leitura do requerimento do vereador Jean 
Kleber da Silva Cunha, datado de 10.03.2017, solicitando afastamento pelo período 
de trinta (30) dias para tratamento de saúde, indicações nº 38/2017 a 49/2017 dos 
vereadores, convite recebido da APLB, of. 09/2017, da Vara do Sistema dos 
Juizados Especiais da Comarca de Ipiaú, 24/2017 do SIMIP, do Coletivo Cultural de 
Ipiaú, s/nº do PT de Ipiaú, 01/2017, da APLB e telegramas de repasses; of. enviados 
de nº 36 a 49/2017, à Prefeita de Ipiaú. O Presidente pôs em votação as indicações 
e os requerimentos lidos e verbais, tendo sido todos aprovados, foram lidos os 
projetos de lei nº 002/2017, do executivo, “que dispõe sobre a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos teremos do inciso IX, do art. 37, da constituição federal, e dá outras 
providências, e nº 003/2017, do executivo, “que autoriza o poder executivo a 
celebrar convênios, termo de colaboração, termos de fomento ou acordos de 
cooperação, na forma que indica, e dá outras providências, da Ordem do Dia 
constou: em redação final o Projeto de Lei nº 001/2017, do Legislativo, “que 
estabelece o piso salarial mínimo dos servidores públicos no âmbito do Poder 
Legislativo de Ipiaú, Estado da Bahia”. A seguir, o presidente convidou para usar a 
Tribuna os senhores Alexandre Ferreira, Rodrigo Lopes e Flávio Araújo, 
representando o grupo de manifestantes na questão da LDI, que falaram sobre as 
duas últimas eleições, consideradas ilegais, da Liga Desportiva de Ipiaú, e em 
seguida franqueou a palavra aos vereadores, Andreia Novaes de Oliveira, falou da 
LDI, que pediu ao presidente da Liga que mostrasse o edital de convocação e outros 
documentos para a eleição e ele não tinha, a casa onde ocorreu a eleição é imóvel 
abandonado, sobre a ata da eleição disseram que foi enviada para Salvador para 
análise e retornaria em quinze dias para registro, constatou inverdades, que dois 
diretores de clubes afirmaram que não votaram na eleição da Liga, falou de recurso 
no MP, que um dos diretores da Liga perguntou o que o vereador tinha com isso, 
que está solidária com os manifestantes, e que a seleção de Ipiaú tem que voltar, 
Cláudio Manoel Costa Nascimento falou de LDI, espera que a comissão consiga 
canalizar da melhor forma, que todos tenham a seleção de volta, que isso é o que a 
prefeita e todos querem, falou dos quinze minutos na fila dos bancos, que quando 
indagado sempre responde que o cidadão, munido de documentos, procure o banco 
e reclame, que a Câmara já fez seu papel criando a Lei, falou do projeto 003/2017, 
em regime de urgência para o município celebrar convênios com as entidades que 
precisam desse repasse, que a comissão deverá exarar parecer favorável, falou da 
reunião da comissão de esportes com a Liga de forma democrática, que esteve 
presente e ouviu as duas partes, e que esta foi uma semana produtiva, Lucas 
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Louzado dos Santos parabenizou a comissão pela atuação na questão da Liga, 
que está claro que a eleição foi ilegal, e que está à disposição, Robson Fernando 
da Silva Moreira falou da Liga, que em sua fala anterior disse que é sempre a favor 
da democracia, que não há transparência no processo de eleição da Liga, que o 
recurso que banca a Liga é público, que o município tem que bancar, mas com 
transparência mesmo, que a comissão de crie um relatório e encaminhe à prefeita 
indicando um representante da Prefeitura, um dos clubes, e se o presidente da Liga 
não aceitar todos serão punidos mais uma vez, galou que conversou com Marcelo 
Martins e lhe falou sobre abertura de se criar as comissões e ele disse que está 
totalmente aberto, que esse é o entendimento que busca, que é contra passar  
recursos para uma Liga sem transparência, que a prefeita tomará a decisão, que 
quando há dinheiro público a coisa tem, que ser correta e fiscalizada, e que o 
parecer das comissões é quem vai direcionar uma decisão da prefeita, Orlando dos 
Santos Ribeiro falou LDI, que com a colega Andreia visitaram presentes de clubes, 
a comissão ouviu todo mundo e vai concluir os trabalhos e encaminhar a quem deve 
ser encaminhado, que não faz parte da comissão mas foi convidado e acompanhou, 
que não é especialistas mas sabe como deve ser realizada uma eleição, que graças 
a Deus a Câmara não se envolveu nos últimos escândalos, falou da transparência 
do ´presidente da Câmara em seus quatro mandatos, de Givaldo e Gilberto à frente 
do esporte no município, e espera que a Prefeitura dê suporte para que eles façam 
um bom trabalho, e falou das cestas básicas, Emerson Oliveira da Silva falou dos 
comentários sobre a Liga, que está aqui para prestar esclarecimentos à 
comunidade, que farão tudo às claras, que quando a seleção esteve no 
intermunicipal o ex-prefeito deu subsídios que foram cortados por falta de clareza, 
porque solicitou a documentação e não forneceram, falou de ótimo diretor na gestão 
passada que fez grande campeonato, que assistiu aos jogos, que com a ajuda de 
todos teremos um brilhante campeonato este ano, Erivaldo Carlos Oliveira Santos 
falou da Liga, que não é apenas dever da comissão mas de todos os treze 
vereadores, que quem ganha é o esporte, a população, o lazer e a saúde, fica feliz 
em as pessoas fazerem parte desse trabalho, que a eleição da Liga não teve 
transparência, que todos estão preparados para um resultado feliz, e falou de 
precariedade em rua do bairro dois de dezembro, Josenaldo de Jesus solicitou 
moção de pesar em nome de todos os edis aos familiares do senhor Esmeraldo 
Ferreira dos Santos, “Mero”, residente no ACM, pelo seu falecimento no dia 
13.03.2017, falou do resgate do futebol de Ipiaú e de sua história, do Estádio Pedro 
Caetano, onde já participou de campeonatos da cidade em jogos com públicos de 
três a quatro mil pessoas, foi campeão com o Botafogo em 2013, esteve com o 
Juventude, com a seleção em 2013, saiu nas quartas para itajuipe, que a discussão 
de hoje lhe deixa triste, não era para estar existindo, que haja discussão mas que 
seja salutar, já participou de eleições da Liga em que o perdedor abraçava o 
vencedor, que Ipiaú é celeiro de craques, sempre exporta jogadores para outras 
praças, espera que a comissão de esportes, que vem fazendo um bom trabalho na 
questão do assessoramento, junto dos demais pares que participam da de 
acompanhamento, resolvam tudo para o bem do nosso futebol, disse ser importante 
esta casa emitir um parecer imparcial, que preze pela lisura pela verdade, falou de 
esgotos a céu aberto, que já é de muito tempo, de donativos alimentares e logo os 
alimentos estarão nas mesas dos nossos irmãos. Retomando a palavra o Presidente 
elogiou a forma como os vereadores estão assimilando o aprendizado, e nada mais 
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havendo, em nome de Deus encerrou a sessão. Eu, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, 
1º secretário interino, autorizei o assessor Orlindo Lopes lavrar a presente que lida e 
aprovada vai por mim e pelo Presidente assinada. Ipiaú, 14 de março de 2017. 
 
 
 
 

Erivaldo Carlos Oliveira Santos 
1º Secretário Interino 

José Carlos Bispo dos Santos 
Presidente 

 


