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Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú em 2017. Às vinte 
horas (20h00), do dia vinte e um de março de 2017 (21.03.2017), no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, teve início a quinta 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 da Silva 
Moreira e Simone Coutinho Brito. O segundo secretário Erivaldo Carlos Oliveira 
Santos assumiu interinamente a 1ª secretaria. O presidente José Carlos Bispo dos 
Santos, em nome de Deus abriu a sessão. Foi lida e aprovada a ata da sessão do 
dia de 14.03.2017, do Expediente constou: leitura do comunicado do Presidente ao 
Plenário, informando a esta augusta Casa Legislativa que a partir desta data o 
vereador Erivaldo Carlos Oliveira Santos deixa de ser secretário eventual para 
assumir interinamente, pelo período de 30 (trinta) dias, a 1ª secretaria, tornando-se 
responsável pela assinatura conjunta com a Mesa Diretora, como obriga o artigo 30, 
inciso XVI, do Regimento Interno da Câmara. Of. recebidos: 002/2017, do Papamel, 
dos vereadores Orlando Santos, Alessandro Moreira e Cláudio Nascimento, 
solicitando diárias para congresso, of. expedidos: da comissão de justiça à prefeita, 
cópia de of. enviado pela vereadora Simone à prefeita, indicações dos vereadores, 
de nº 50 a 59/2017. Da Ordem do Dia, constou: foram aprovados em 1ª discussão 
os pareceres aos projetos de lei nº 003/2017, do legislativo, “que denomina de Rua 
Leonízia Andrade Nogueira, a atual Rua do Cruzeiro, no Bairro Aloísio Conrado”, e 
004/2017, do legislativo, “que denomina de Rua Cabo PM Jorge Adilson Santana 
Couto Brito, a atual Rua C, no Bairro Constança”, o vereador Cláudio Nascimento 
sugeriu que após a aprovação de cada projeto de denominação de ruas, a Câmara 
comunique aos órgãos Coelba e Embasa. O presidente pôs em votação as 
indicações e requerimentos lidos, e verbais, e a proposta de regime de URGÊNCIA 
ESPECIAL aos 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 termos do inciso IX, do artigo 37, da constituição 
federal”, e dá outras providências, e 003/2017, do executivo, “que autoriza o poder 
executivo a celebrar convênios, termos de colaboração, termos de fomento ou 
acordos de cooperação, na forma que indica”, e dá outras providências, tendo sido 
todos aprovados. Foi lida a Resolução nº 001/2017, “que altera o artigo 130 do 
Regimento Interno da Câmara”. A seguir o presidente franqueou a palavra aos 
vereadores. ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS, falou da mudança do dia da 
sessão, que se for na quinta-feira vai se complicar, pois faz faculdade em Itabuna, 
pediu a compreensão dos colegas para não mudar, falou do congresso em salvador, 
que pretende participar, que será enriquecedor para os vereadores, que foi à 
assembleia legislativa em salvador, fez reivindicações ao deputado Euclides 
Fernandes, de projetos para beneficiar o jiu-jitsu, que o esporte não é só futebol, que 
conseguiu emenda parlamentar para Ipiaú, disse que o vereador não é para ficar 
aqui, tem que sair para buscar recursos fora, não é apenas para fiscalizar o 
executivo, CLÁUDIO MANOEL COSTA NASCIMENTO  falou dos projetos do 
executivo, enviados em regime de urgência especial, entendeu a necessidade do 
projeto 002/2017, com relação a seleção para teste seletivo, acha justo que a 
comissão se manifeste pedindo esclarecimentos, e que em relação ao de nº 
003/2017, que autoriza o município a fazer parcerias e convênios com as entidades, 
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gostaria de pedir não só ao presidente mas a todos aqui, que tirem dos ombros dos 
vereadores esta responsabilidade, que Casa do Menor, Abrigo dos Velhos, ADAS, 
APAE, todas, estão dependendo da autorização da Câmara, da aprovação, para que 
o executivo possa fazer o repasse dos convênios firmados, que isso fosse 
reconsiderado, que as entidades vão cobrar, pediu atenção especial para o assunto, 
reiterou o que falou sobre a lei dos quinze minutos, que o cidadão tem que se 
manifestar no juizado especial das pequenas causas, que funciona na rua silva 
jardim, que já tem uma juíza, Dra. Janine, que a câmara já fez o seu papel, que 
muita gente não entendeu o que disse na sessão passada, falou do congresso da 
UVB, que é uma forma dos vereadores aperfeiçoarem seu aprendizado, EMERSON 
OLIVEIRA DA SILVA falou que o projeto não foi votado pela questão do regime de 
urgência, que poderá ser na próxima sessão, falou dos projetos do vereador 
Erivaldo, que a Câmara não está querendo prejudicar quem quer que seja que 
possa ser contratado, que os vereadores estão aqui para fazer a coisa correta e com 
lisura, que o projeto venha com as ressalvas solicitadas pela comissão e com  
certeza será aprovado, e  o   executivo poderá contratar sem problema algum, 
ANDREIA NOVAES DE OLIVEIRA falou da região do corcovado, convocou colegas 
para juntos verem a situação constrangedora, o pessoal  bebendo água de um poço 
de lama, falou do projeto do convênio e de associações que ficaram de fora, que não 
foi votado pelo problema do regime de urgência, que tem que ser analisado com 
delicadeza, que a culpa não é do legislativo, é do executivo, que não mandou com 
antecedência, que a Câmara ficou à disposição por dois meses e se a prefeita 
tivesse pedido uma sessão extraordinária antes nenhum vereador ia se opor a votar, 
manda em cima da hora e quer botar nas costas dos vereadores, falou que analisou 
o outro projeto e percebeu alguma coisa que não condiz, questionou a contratação 
por vinte e quatro meses, que querem que a câmara dê um amém, que nessa 
condição é melhor levar esta casa para a prefeitura, falou dos projetos do vereador 
Peri e elogiou os dois homenageados, SIMONE COUTINHO BRITO falou dos 
projetos, 02 e 03/2017, do executivo, que está preocupada com a situação de Ipiaú, 
já são três meses de administração da prefeita, foram muitas promessas nas ruas, 
mas não houve um projeto para Ipiaú, que trabalhou muito na gestão passada pelo 
povo que a elegeu, falou da saúde precária, que tem visitado os postos e não vê 
nada, estão sem medicamentos, que ninguém se programa para adoecer, que tem 
posto que a enfermeira não faz o pré-natal porque não tem capacidade, falou das 
críticas e promessas de melhorias para o município, que o complexo Miguel 
Coutinho está abandonado, espera que os vereadores não tomem a dor da prefeita 
e deixe acontecer como na gestão do ex-prefeito José Mendonça, disse que quando 
Miguel Coutinho saiu deixou um parque infantil ao lado da prefeitura e o prefeito 
destruiu, que era a única opção de lazer e as pessoas hoje utilizam para usar 
drogas, que é nosso dinheiro, clamou à prefeita por inauguração de obras, e que 
coloque seu nome na história de Ipiaú, falou que quer que se ajude o povo de Ipiaú, 
que ainda há tempo, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS falou que os 
vereadores não são contra os projetos, o que precisa é o que foi esclarecido aqui, 
que quando tiver tudo legalizado todos estarão prontos para votar, que a prefeita 
precisa fazer o trabalho dela, dar seguimento e contratar os funcionários que ela 
precisa, que jamais estará contra, falou que em relação aos requerimentos à 
administração não se viu ainda nenhuma ação da secretaria da infraestrutura, sabe 
que só são três meses mas a cidade não pode parar, a secretária de infraestrutura 
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precisa tirar o pé do gabinete, que esta semana fez visitas com sua assessora e viu 
muito entulho nas ruas e precisa haver uma atitude para isso, ROBSON 
FERNANDO DA SILVA MOREIRA falou de relatório médico que entregará ao 
presidente, do evento sobre o dia das mulheres, que Tito da Cruz fez bela 
homenagem, ficou feliz e se emocionou em alguns momentos, espera que nesse 
biênio outros iguais possam acontecer, que não está muito feliz com o que acontece 
em Ipiaú, a cidade está passando por um momento muito diferente, as pessoas 
estão se precipitando em criticar, que os vereadores estão sendo muito criticados 
nos últimos dias, falou que soube hoje que aconteceu na câmara uma audiência 
pública e seu gabinete não recebeu nenhum comunicado, que é preciso que a Mesa 
comece a direcionar esses comunicados para os gabinetes para que tenhamos 
conhecimento e possamos participar dos eventos que acontecem na casa, que está 
sendo criticado nas redes sociais e fica triste porque isso é linchamento público e 
justo por não ter sido convidado, que é de interesse dos vereadores participarem  
dessas audiências para debaterem com a comunidade, com as entidades de classe 
para que se possa chegar a um denominador positivo, e que possamos dar nossa 
colaboração de ideias, a casa precisa tomar providência em relação a isso, a 
comunicação está falha, tem que ser mais ativa, falou de manifestação em praça 
pública sobre a paralisação nacional e os vereadores foram linchados por um carro 
de som, que é uma situação delicada, falou que vai mudar o tom do discurso 
principalmente em relação a gestão passada, e está de posse de documentação 
dessa gestão passada, que precisa vir à casa para esclarecer os mal feitos nesta 
cidade durante oito anos, que Ipiaú precisa ser passada a limpo, falou do Centro de 
Abastecimento, onde nada foi feito, e é questão de emergência porque é saúde 
pública, e falou de várias outras situações a serem esclarecidas, ORLANDO DOS 
SANTOS RIBEIRO falou da APLB e dos professores, que os sindicalistas precisam 
aproximar relação com a sociedade,  da audiência mencionada, que não pôde 
participar, por força de compromisso assumido, falou da paralisação por dez dias, 
questionou a ausência do  professor   em   frente à   instituição  ensino envolvida, e 
que paralisação de educação é dessa forma, você não ensina mas permanece na 
porta do colégio, para dar explicações aos pais dos alunos, que é a sua 
interpretação, deu exemplos dos bancos, que os funcionários ficam em frente das 
agências para explicarem o porque da greve, falou que conhece um pouco da 
trajetória da APLB/Sindicato, que teve uma mão forte do saudoso Adilson Duarte, 
ex-vereador, que se eles fazem críticas nós também fazemos as nossas, falou dos 
medicamentos e que a partir de amanhã um carro estará descarregando no antigo 
hospital da mulher a partir das 08.30 horas até o final do dia, que todos os postos 
estarão com os medicamentos à disposição da população, falou das críticas citadas 
pelo colega Robson, das licitações, da manutenção das estradas, que há uma 
máquina da gestão passada que o conserto é quarenta e três mil reais, falou que o 
ex-gestor subiu o Santa Rita falando que iria fazer e ele subiu dizendo que iria 
cobrar, falou das dificuldades que a atual administração encontrou, e dos projetos 
sobre as entidades, LUCAS LOUZADO DOS SANTOS falou dos projetos do colega 
Peri e parabenizou pelas homenagens, falou das cestas básicas e medicamentos, 
que os convênios também são de muita importância porque tem vários órgãos 
dependendo, falou do colega Jean, que precisa de melhoras, LUCAS DE JESUS 
SANTOS falou da falta de respeito do executivo com a saúde para  a população de 
Ipiaú, que esteve visitando um posto que não tinha losartana, AAS, sulfato ferroso, 
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ácido úrico, material de curativo, que se alguém precisar tem que comprar o 
material, que após três meses era pra ter resolvido isso, que a secretária de saúde 
disse na FM, faz de vinte, que até segunda feira resolveria e até hoje nada de 
remédio, falou do colégio celestina, que os colégios do estado apenas o CEI e o 
Modelo, que mudou de nome, estão funcionando, falou do art. 196 da constituição 
federal, que explica que a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos e doenças, e 
de outros agravos de acesso universal, JOSENALDO DE JESUS falou que o debate 
é salutar, da importância de ouvir as partes, que já foi vereador de oposição, que 
quando cobra é para acertar, que muitas das falas que pôde observar aí ficou a se 
perguntar, que há quatro atrás quando indagava provocava um debate, via como às 
vezes era descartado, não era ouvido, e diziam que estava perseguindo a gestão e 
hoje está vendo discursos totalmente na linha do contraditório, falou do SAMU na 
Rua São Roque, há mais de dois anos não funcionava mais naquela localidade, 
falou do complexo Miguel Coutinho que ficou três anos fechado na Rua São Roque, 
que fez várias indicações para abrir, que a cobrança da colega Simone é pertinente, 
que levará ao executivo as cobranças que são feitas no legislativo, que vê na 
prefeita a vontade e o querer em trabalhar e transformar Ipiaú, que todos sabem a 
condição em que o município foi entregue, falou da frota de ônibus sucateada, do 
maquinário quebrado, que poderia estar abrindo estradas, falou dos medicamentos, 
que esteve na secretaria de ação social e fez cobranças, que a secretária Meirinha 
disse que os medicamentos seriam distribuídos esta semana, que foi convidado pela 
prefeita para fazer parte da liderança do governo dela, inclusive, os colegas de 
bancada indicaram seu nome, propôs reunião com a prefeita para todos exporem 
seus pontos de vista e procurarem agregar, aproximar mais o executivo do 
legislativo, para que as ações tragam benefícios para a comunidade, a crítica tem 
que ser fundamentada, falou dos projetos, de reunião dos vereadores com o 
procurador do município que trouxe informações necessárias à comissão, que hoje 
teve outra reunião com as comissões, mas respeita a comissão de justiça, que 
entende que se deveria buscar mais informações, e que com fé em Deus, na 
próxima sessão estará votando os projetos, e falou do comentário da prefeita nas 
redes sociais em relação à câmara e a ele próprio. Retomando a palavra o 
Presidente agradeceu aos vereadores Robson Moreira, Lucas Louzado e Erivaldo 
Carlos, presentes no dia 18.03.2017, na comemoração do Dia Internacional da 
Mulher, em evento realizado na Câmara Municipal, elogiou a forma como os 
vereadores estão assimilando o aprendizado, e nada mais 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, 21 de março de 2017. 
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