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Ata da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú em 2017. Às vinte 
horas (20h00), do dia onze de abril de 2017 (11.04.2017), no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, teve início a oitava 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 anterior, de 04.04.2017. 
Do expediente constou: of. recebidos da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, 
do Rotaract Clube de Ipiaú, do Sr. Edson Bastos e do Sr. João Henrique, Diretor do 
HGI; indicações nº 097 a 099, de 101 a 109, dos vereadores; o Presidente pôs em 
votação as indicações e requerimentos lidos e verbais, e todos foram aprovados; da 
Ordem do Dia constou: foi lido o parecer favorável da Comissão de Justiça ao 
Projeto nº 002/2017, ‘que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos 
efetivos do Poder Legislativo do Município de Ipiaú”, que posto em votação, foi 
aprovado; a seguir o Presidente convidou para usar a Tribuna, 02 (dois) 
representantes dos moradores do Horto Florestal, senhor Hermano e Sra. Valdinéia. 
A seguir franqueou a palavra aos vereadores. ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA 
SANTOS falou de suas reivindicações para o A. Conrado, ainda não foram 
atendidas, do ACM abandonado e com entulhos, da Secretária de Infraestrutura que 
não conhece os problemas de Ipiaú e não tem identidade aqui, falou de contratos de 
emergência que até agora nada, das cestas básicas, do projeto para convênios, que 
foi aprovado e as instituições estão cobrando; ROBSON FERNANDO DA SILVA 
MOREIRA falou da sessão especial histórica sobre a Ceplac, saudosa por ter 
lembrado grandes ceplaqueanos do passado, parabenizou o colega Josenaldo, 
agradeceu o convite, falou da audiência pública sobre a Rua José Oliveira Ferreira, 
que entende que faltaram aqueles que se interessaram pela desapropriação da 
área, que o comandante da PM esteve presente e apresentou parecer técnico 
afirmando que a Rua traz riscos para o comércio de Ipiaú, que o terreno foi avaliado 
em setecentos mil reais, e que foram depositados na conta dos proprietários cinco 
mil reais, que vê isso como um crime, espera que a Prefeita reveja e retorne a área 
aos proprietários, elogiou o pessoal da PROPS, Sindicato Rural e Prefeitura pelo 2º 
festival do chocolate, da visita do Deputado Sandro Regis, que visitou o HGI e o 
Diretor não estava, da FHI, que como Presidente afirma que vive problemas há trinta 
anos; JOSENALDO DE JESUS falou dos problemas de Ipiaú, uma cidade que tem 
50 mil habitantes e vive problemas de cidade que tem duzentos mil, sem 
infraestrutura nos bairros, que os vereadores têm que assessorar nessas questões, 
falou da Patrol já consertada, das cestas básicas distribuídas em dois dias, de 
patrolamento da zona rural para escoamento da produção, dos taxistas, que está 
agendando uma reunião com a Prefeita e a pasta responsável para buscar soluções, 
da sessão especial maravilhosa alusiva aos sessenta anos da Ceplac, da questão 
do horto florestal, que já está sendo discutido com o Governo do Estado o projeto 
minha casa minha vida para Ipiaú, e que o pessoal do horto será contemplado; 
LUCAS LOUZADO DOS SANTOS disse estar à disposição do pessoal do horto em 
relação a terreno, casa, falou que a dificuldade deles pela moradia outros já tiveram, 
que se depender de seu voto ele estará sempre a favor, falou da Secretária de Ação 
Social a quem parabenizou pelo peixe, e pôs-se à disposição também dos taxistas; 
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ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS falou das cestas básicas, que serão 
entregues todos os meses, que o atraso foi por questão burocrática, falou do 2º 
festival do chocolate, dos taxistas, que a Câmara não vai permitir cobranças 
abusivas das taxas, que jurou defender os ideais do povo e não vai fugir dessa 
prerrogativa, falou do horto, que buscará parceria com o governo do Estado para 
trazer casas para essas pessoas, que acha um absurdo a gestão passada ter doado 
apenas sessenta casas; CLÁUDIO MANOEL COSTA NASCIMENTO parabenizou o 
colega Josenaldo pela acertada sessão especial em alusão aos sessenta anos da 
Ceplac, reiterou o manifesto que fez e sentiu falta e saudades dos ceplaqueanos de 
Ipiaú, que outros da região estiveram presentes, falou do Centro de Abastecimento, 
de participação em reunião com os colegas Orlando e Alessandro com o Diretor 
Emerson sobre análise que será feita, a Prefeita conseguiu junto ao governo do 
Estado projeto, orçamento e execução para o Centro de Abastecimento, que a 
associação dos barraqueiros poderia explicar sobre aplicação dos recursos, ficou 
surpreso com o fato de uma pessoa possuir cinco boxes, que um equipamento 
público não pode ser tratado assim, parabenizou os organizadores do festival de 
chocolate, parabenizou a PMI na pessoa de Dr. Valnei Pestana, que proferiu 
palestras importantes, falou que a produção de chocolate trará possibilidades de tirar 
muitos produtores ipiauenses da situação difícil em que se encontram, falou de visita 
ao Estádio Pedro Caetano com o colega Orlando e o Diretor de Esportes, que 
poderemos ter iluminação no Estádio, falou de entulho do ACM, falou da audiência 
pública, um espetáculo de democracia, e que o povo é quem decidirá; ANDRÉIA 
NOVAES DE OLIVEIRA falou da sessão especial sobre a Ceplac, do festival do 
chocolate, dos taxistas, que os vereadores estão engajados, as taxas cobradas 
estão acima do limite, sugeriu que quando for marcada audiência com a Prefeita 
todos os vereadores sejam convidados e também os taxistas, e que a reunião seja 
na Câmara com a presença da Prefeita, falou do horto florestal, que está à 
disposição para ajudar, falou da saúde, que o governador Rui Costa é responsável 
pela questão do HGI, que o funcionário só executa um bom trabalho se tiver 
instrumentos, falou de atraso por quatro meses pelo governo de pagamento dos 
médicos contratados; ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO falou que as cobranças 
do colega Erivaldo são pertinentes, que em trinta dias teremos uma cidade diferente, 
de gastos da Prefeita na campanha eleitoral em cerca de cento e sessenta mil reais, 
fazendo campanha sem pagar a ninguém, que a cidade estranhou, que a Prefeita 
não deu a nenhum vereador um ticket para o peixe, o que não acontecia no 
passado, falou que as cestas básicas serão entregues amanhã, que vereador 
nenhum recebeu ticket, que segundo Herberth, o RI quando posto em prática o vício 
causa o choque, que ninguém esperava encontrar uma frota sucateada, mas que o 
ano só começa depois do carnaval, falou de cadastramento do pessoal do horto, que 
fez previsão de cento e cinco pessoas, falou dos taxistas e que a questão é 
pertinente, e clamou por ações das comissões da Câmara; EDSON MARQUES DA 
SILVA falou do horto, dos taxistas, que é preciso cautela na busca de solução para 
as questões, para que possa dar suporte e não assumir a responsabilidade, que a 
Câmara está empenhada, que os treze vereadores poderiam provocar uma reunião 
com a Prefeita para definir um local a ser desapropriado, que os taxistas deveriam 
ser convidados para uma reunião na Câmara e colher informações do que realmente 
acontece, e que os vereadores estão dispostos em apoiá-los, e que todos terão o 
seu apoio; SIMONE COUTINHO BRITO falou do horto, do ex Prefeito Miguel 
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Coutinho, que a Prefeita tem que cumprir as promessas que fez, falou do comentário 
do colega Orlando sobre a campanha zero oitocentos da Prefeita, de pessoas 
trabalhando como voluntárias, o que é trabalho escravo, falou das pessoas do horto 
e que gostaria de saber se a Secretária de Ação Social esteve lá para saber se 
estão se alimentando, sendo assistidas em relação a saúde, se receberam peixe, ou 
estão escolhendo as pessoas para dar, falou dos taxistas, das taxas cobradas, 
alertou a Prefeita em relação ao pessoal ao seu redor, e que ela vá para as ruas 
fiscalizar; LUCAS DE JESUS SANTOS falou que não recebeu cópia dos 
documentos da acusação do colega Orlando para sua defesa, falou que a questão 
do horto tem que ser resolvida pelo executivo e não pelo legislativo, que os 
vereadores poderão discutir, mas a ação tem que ser da Prefeita, que sequer foi 
ouvir os anseios das famílias que são pessoas ordeiras e honestas, estão ali porque 
há quatro meses a Prefeitura não paga um aluguel social, que a gestão passada 
assistia aquelas pessoas com o aluguel em dia, pediu ao líder da Prefeita que 
interceda para que ela reveja a situação dos funcionários do Celestina, que o 
governo fechou a unidade, prometeu que seriam empregados, e que em reunião a 
Prefeita disse que não poderia emprega-los, falou da logomarca da Prefeitura que 
custou quatro mil reais, de dois advogados de salvador que estão custando cento e 
dois mil reais por ano, e  ainda quatro ou cinco advogados no setor jurídico da 
Prefeitura, 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, 11 de abril de 2017. 
 
 
 
 

Erivaldo Carlos Oliveira Santos 
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