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Ata da Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú em 2017. Às vinte 
horas (20h00) horas, do dia quatro de abril de 2017 (04.04.2017), no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, teve início a sétima sessão ordinária de 2017. Presentes os 
vereadores Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de Oliveira, Cláudio 
Manoel Costa Nascimento, Edson Marques da Silva, 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 presidente, em nome 
de Deus, abriu a sessão. Foi lida e aprovada a ata da sessão de 28.03.2017. Do 
expediente constou: convite da Prefeita de Ipiaú para audiência pública, foi lido of. 
do vereador Robson Moreira à Prefeita de Ipiaú, of. do vereador Erivaldo Carlos 
Oliveira Santos, indicações nº 72 a 77, 79 a 86 e 88 a 96, dos vereadores; o 
Presidente pôs em votação as indicações e  requerimentos lidos e verbais, tendo 
sido todos aprovados. Da Ordem do Dia constou: foi lido o parecer favorável da 
Comissão de Justiça à Resolução nº 001/2017, que altera o artigo 130 do Regimento 
Interno da Câmara, a vereadora Andreia Novaes de Oliveira propôs a votação em 
discussão única, o Presidente pôs em votação o pedido, o Plenário aprovou, o 
Presidente convidou o vice Presidente Josenaldo de Jesus para assumir a 
presidência, e tomou assento no Plenário para fazer a defesa do Projeto 001/2017, 
de autoria da Mesa Diretora, tendo parecer e Resolução sido aprovados em 
discussão única, por unanimidade; foram aprovados em 2ª discussão o Projeto de 
Lei nº 003/2017, do Legislativo, “que denomina de rua Leonízia Andrade Nogueira, a 
atual rua do Cruzeiro, no Bairro Aloísio Conrado, e nº 004/2017, do Legislativo, “que 
denomina de rua Cabo PM Jorge Adílson Santana Couto Brito, a atual rua C, no 
Bairro Constança”. A seguir. o Presidente franqueou a palavra aos vereadores, 
Alessandro Moreira de Jesus falou de visita com a Prefeita e colegas ao CA, que 
mostraram a realidade, da reforma do telhado que desabou, de reposição de 
lâmpadas, que visitaram a galeria dos esgotos da Nova Conquista, parabenizou a 
Prefeita pelas ações se socializando com a comunidade, falou do 2º festival do 
cacau, que ocorrerá de 07 a 09.04.2017; Andréia Novaes de Oliveira falou do HGI, 
constatou negligência, do atendimento péssimo, da senhora que faleceu sem 
atendimento porque fizeram pouco caso, um absurdo o que tem acontecido, que 
esse não é o primeiro caso com gestante no HGI, do vídeo na internet de uma 
mulher que deu à luz em pé, sequer tiveram o respeito de pô-la em pé ou deitada, 
que o parto foi bruto, a ambulância ficou parecendo um açougue, cheia de sangue, 
que todos viram pelas redes sociais, gostaria que todos os vereadores apoiassem 
na tomada de providências, que trabalhou com o colega Robson no HGI e o 
atendimento era outro,  Robson fazia parte da direção e era muito atento em relação 
a anestesiologista, ortopedista, tudo, falou que o Deputado Sandro Regis já entrou 
no Ministério Público a respeito desse assunto, e isso é bom, pelo menos tem 
alguém na capital preocupado com a nossa comunidade; Cláudio Manoel Costa 
Nascimento falou das pessoas da ocupação do Horto, que a Câmara vai tratar o 
assunto com cautela, os vereadores são representantes da Lei e da ordem, com 
alguns colegas visitaram a cobertura do CA e ficou surpreso, fez cálculo, o Centro foi 
inaugurado já na gestão do ex-prefeito Deraldino, ainda não tem sete anos de 
funcionamento, que gostaria que a Associação dos Barraqueiros de lá explicasse 
como aquilo chegou àquela situação, pondo em risco a vida das pessoas, que 
desabou e quem estava em frente era a própria Associação, existem vários buracos, 
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que os barraqueiros disseram que pagavam mensalidades,  não é justo, mas já está 
sendo feita a reforma geral nas partes mais urgentes, que visitou também a galeria 
de esgoto da Nova Conquista, que  é preocupante, que a Prefeita já se manifestou 
para calçar o final da rua, visitou ainda a rua Emília e a obra feita pela Prefeitura é 
importante, falou de gradeamento na Travessa São José, do HGI, que está 
preocupado com a forma como as coisas estão sendo conduzidas, que a unidade 
existe para atender as urgências e emergências, os partos são qualificados dessa 
forma, solicitou que a Câmara direcione ofício à Secretaria de Saúde do Estado, 
exigindo que o governo reveja os partos que foram tirados da FHI eram mais de cem 
partos/mês pelo SUS e foram direcionados para o HGI, sem estrutura, ao contrário  
da FHI, que é obrigação desta casa, que representa a comunidade de Ipiaú, 
providenciar para trazer os partos de volta para esta cidade; Edson Marques da 
Silva agradeceu aos colegas a visita à Nova Conquista, onde mora sua mãe, esteve 
várias vezes no HGI e teve tratamento bom, mas detectou muitas coisas que 
poderiam ser mudadas, quando as pessoas pararem de fazer politicagens as coisas 
irão melhorar muito, que o HGI tem um diretor de Jequié, que Ipiaú tem gente 
competente, a exemplo do colega Robson, que fez um grande trabalho, falou das 
regulações, da situação que passa o HGI, e pediu aos colegas que quando fizerem 
visitas lhe convidem, falou do colega Jean e pediu a Deus que o abençoe; Emerson 
Oliveira da Silva falou que está junto com os colegas no possível, e com ordem, 
que foi eleito pelo povo e para ser justo com o povo, falou que as pessoas do Horto 
são gente de bem, que só estão batalhando por um teto, que tem que se repensar 
nisso, falou nós que temos nossa casa sabemos que neste Brasil, em Ipiaú, no 
mundo todo, têm pessoas que ainda não têm seu teto, e precisa ter para que tenha 
uma garantia de conforto melhor, falou do que se passou durante a semana, é 
inadmissível se perder hoje mulheres em idade fértil por conta de situações que 
podem ser evitadas, da ausência do governo do Estado na questão, do falecimento 
da senhora e clamou às autoridades, e que o líder da Prefeita na Câmara leve até 
ela o pedido para que intervenha junto ao governo da Bahia; Josenaldo de Jesus 
falou das temáticas vindas a Câmara, todos têm que fazer reflexões sobre a saúde 
pública, o País está vivendo um caos na saúde e Ipiaú não está à margem, que 
outro dia ouviu que em um Hospital de ponta em São Paulo está faltando todo tipo 
de medicamento, gente nos corredores, e aqui também está assim, como 
representante do povo não pode fechar os olhos para o que está ocorrendo em 
nosso Estado, mesmo sendo da base oferece sua crítica tentando acertar, porque 
em pleno século XXI é inadmissível que uma paciente venha falecer em trabalho de 
parto, viu a aflição de um pai que por falta de conhecimento chegou a essa situação, 
que nenhum dos vereadores vai fechar os olhos, sempre cobra melhorias para o 
HGI, esse é o papel do vereador, cobrar, fazer reivindicações, falou da senhora que 
deu à luz em pé, quando a coisa estiver funcionando bem será o primeiro a bater 
palmas, não condena os profissionais de saúde de Ipiaú, o que eles não têm são 
ferramentas para trabalhar, falou dos corredores do Prado Valadares, verdadeiro 
açougue, em Itabuna da mesma forma, as pessoas falam que vereadores fazem 
assistencialismo, houve evolução, mas é preciso que evolua mais, segundo o colega 
Robson o HGI é Hospital de médio porte, mas opera como de pequeno porte, temos 
uma cidade de cinquenta mil habitantes, polo do território médio rio das contas, tem 
que reagir, falou da sessão especial de amanhã na Câmara, comemorativa aos 
sessenta anos da Ceplac, convidou a todos para estarem presentes, terá a presença 
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da Prefeita e da Vice, do Diretor Geral da Ceplac, ipiauense Juvenal Maynart, e 
várias outras autoridades, pelo bem da lavoura cacaueira; Lucas de Jesus Santos 
falou do Horto, que a situação é fácil, teve informação extra oficial que há uma casa 
do governo do Estado, é só cadastrar as famílias e elas serão contempladas, do 
HGI, que esteve presente lá e acompanhou a situação daquela gestante, que ela já 
se encontrava na unidade desde a madrugada da sexta-feira, que percebeu o 
descaso do HGI, aquilo tem que ser investigado pela Polícia Civil, o que acontece ali 
é desumano, muita gente não toma paternidade porque é uma pessoa carente, sem 
conhecimento,  que a Secretaria de Saúde do Município está deixando a desejar, 
que esteve lá e vai até o fim, e que vai entrar no MP, e clamou por apoio; Lucas 
Louzado dos Santos falou do Secretário de Transporte, agradeceu   ele sobre 
providências em relação a deslizamento de terra na zona rural, ele foi prestativo e 
resolveu o problema, que semana que vem terá cascalho lá para todo mundo, 
parabenizou a Secretaria de Ação Social,  semana que vem vai distribuir cestas 
básicas e o peixe para o povo que está precisando; Orlando dos Santos Ribeiro 
falou das pessoas do Horto, pediu à Presidente da Comissão de Meio Ambiente 
para ouvir as pessoas que estão lá, porque envolve meio ambiente, precisa dar 
parecer, falou que o kit do patrolamento está pronto para recomeçar, começou na 
segunda, no Santa Rita, mas quarta de manhã paralisou em razão das chuvas, falou 
do HGI, que uma pessoa foi nomeada para responder, que hoje o hospital tem um 
dos melhores profissionais, Dr. Leôncio, mais outros médicos, o HGI não é só o 
diretor, é administrativo, ele passa a responsabilidade para a equipe médica, que 
esse é o seu pensamento, às vezes ouve-se que o hospital não presta, mas ali há  
profissionais que trabalham também em outros municípios, mas cada um pensa e 
faz suas críticas da forma que entendem, que o hospital já teve um diretor, o ex-
prefeito,  Dr. Deraldino, que foi demitido por incompetência, a bem do serviço 
público, pelo ex-governador Paulo Souto, que o MP investiga várias empresas que 
prestaram serviços à gestão passada, que o colega Lucas de Jesus falou em MP, 
chamou todo mundo para lhe acompanhar, mas a Polícia Federal não confiou no 
trabalho dele na Assistência Social, porque está aqui o inquérito federal, segundo o 
qual o colega cadastrava as pessoas e cadastrou uma senhora de uma papelaria, e 
o entrevistador era o colega Lucas de Jesus Santos, e exibiu documento, falou que 
não era ele que estava falando não, que estava ali com ele, e exibiu novamente o 
documento; Robson Fernando da Silva Moreira falou da importância do que tem 
rolado na imprensa nesta semana, ontem, desde sábado, da agonia relacionada ao 
HGI, está preocupado e estarrecido com a falta de cuidado com a vida, muito dura, 
muito grossa naquela unidade hospitalar, tomou conhecimento, que em primeiro 
lugar quer condenar a tal da regulação, a senhora passou dezessete horas 
aguardando essa regulação malvada e perversa que este Estado aderiu, e este 
Estado não dá conta dessa regulação que tem provocado mortes e mais mortes em 
todo o Estado, não é uma regulação que dá vidas, ela tira vidas, que a senhora 
morreu porque o HGI só está tendo um médico anestesiologista, este cidadão 
encontra-se enfermo, retorna aos trabalhos amanhã, os demais médicos estão sem 
receber há três meses, que conversou com dois médicos da unidade eles falaram 
que  não estão trabalhando porque não estão recebendo seus vencimentos, que o 
governo do Estado tem que rever essa situação, não adianta mutirão, se fazer 
propaganda, porque as vidas estão indo embora, isso não é apenas em Ipiaú, é toda 
a Bahia, falou de sua preocupação em não ter naquela unidade um diretor de Ipiaú, 
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sempre defendeu que o HGI  precisa de um diretor de Ipiaú, que conheça Ipiaú e as 
necessidades de Ipiaú, o povo de Ipiaú, e que more em Ipiaú, já conversou com 
lideranças ligadas ao governo do Estado relacionado a isso, que o diretor do HGI é 
sério, qualificado, competente, mas Ipiaú também tem gente competente, 
infelizmente o governo do Estado faz pouco caso de Ipiaú, não pôde levar o HGI 
para Jequié, traz a manutenção de Jequié para Ipiaú,  repudia tudo isso, trazer 
profissionais de Jequié para gestão em Ipiaú, é preciso que tenha cobrança rígida 
em relação a isso, falou da questão do CEI, convidará um Deputado para vir a Ipiaú 
e ver essa situação de perto, porque é Deputado que tem que resolver isso; Simone 
Coutinho Brito falou que a saúde em Ipiaú é preocupante, fazendo reflexão 
percebeu que os maiores culpados somos nós aqui, que fomos omissos, alguém dar 
à luz em pé naquele descaso, era para se ter tomado uma providência, deixamos 
passar, que outro dia morreu um recém nascido por falta de regulação no HGI, 
agora morre uma mãe, que não gostaria de ir ao MP para vidas, e não é justo se 
virar as costas para quem nos apoiou em momentos difíceis da campanha, criticou o 
governo do PT, que faliu o Brasil, faliu Ipiaú, acabou com a vida do brasileiro, que 
hoje somos pobres, o PT que levar todos para o buraco, quando o colega Orlando 
falou em Polícia Federal, deveria saber que quem deveria estar preso era o ex-
Presidente Lula. Retomando a palavra o Presidente fez comentário, falou do 
episódio no. HGI, os poderes Legislativo e Executivo terão que adotar medidas para 
exigir do governo do Estado providências em relação ao HGI, parabenizou a todos e 
José Américo, pelo evento do Coletivo Cultural, e nada mais havendo, em nome de 
Deus, encerrou a sessão. Eu, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, 1º Secretário, 
autorizei a servidora Tamile Santos Rodrigues lavrar a presente ata que após lida e 
aprovada, vai por mim e pelo Presidente assinada. Ipiaú, 04 de abril de 2017. 
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