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Ata da Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú em 2017. Às vinte horas 
(20h00), do dia dezoito de abril de 2017 (18.04.2017), no Salão Nobre da Câmara 
Municipal, teve início a nona 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 11.04.2017. Do expediente constou: foi 
lido o requerimento do vereador Jean Kleber da Silva Cunha solicitando prorrogação por 
mais 60 (sessenta) dias da licença para tratamento de saúde, e o Decreto Legislativo nº 
004/2017, of. recebidos do Colégio Aprovado, do Grupo Guerreiros da Imaculada, do 
Grupo de Apoio a pessoas com câncer, telegrama de repasse; of. 113, 120 e 121/2017, 
enviados à Prefeita Municipal; indicações nº 110 a 113, dos vereadores; em seguida o 
Presidente determinou que fosse feita a leitura da mensagem nº 004/2017, da Prefeita, 
enviando o Projeto de Lei nº 004/2017, LDO, “que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018”, mas como foram detectados 
alguns erros, antes da leitura do Projeto, ordenou que a mensagem fosse devolvida ao 
Executivo para refazê-la de forma correta; o Presidente mandou que fosse lido o of. do 
Papamel ao Legislativo, solicitando a anulação de todos os atos da gestão anterior, 
relativos à renovação de contrato de concessão para o serviço de saneamento básico no 
Município de Ipiaú, quais sejam: 1-anulação de Lei e Decreto que criam e nomeiam, 
respectivamente, o Conselho Municipal de Saneamento Básico e seus membros; 2-
anulação do contrato de renovação de concessão dos serviços de Saneamento Básico, 
celebrado ao arrepio da Lei com a Embasa, posto em discussão, a vereadora Simone 
Coutinho sugeriu que fosse feita reunião com o Papamel, para se ter maiores 
explicações, em votação, a sugestão foi aprovada; foram lidos os Projetos de Leis nº 
006/2017, do Legislativo, “que torna obrigatório o envio e entrega de Projetos de Leis 
entre Legislativo e Executivo do Município de Ipiaú na forma impressa e por meio 
eletrônico, para fins de agilizar a tramitação dos PL nos respectivos poderes” e dá outras 
providências; o Presidente passou a presidência ao vice Josenaldo de Jesus, e sentou 
no Plenário para fazer a defesa do Projeto lido, e do de nº 007/2017, a ser lido, do 
Legislativo, “que altera a Lei Municipal nº 2.204, de 10.04.2015, que dispõe sobre o 
plano de cargos e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Ipiaú”, e dá 
outras providências; voltando à Mesa, o Presidente determinou a retirada de pauta do 
Projeto nº 007/2017 para reajustes. Ato contínuo foi lido o Projeto de Lei nº 008/2017, do 
Legislativo, “que declara de utilidade pública a Associação dos Pastores e Líderes 
Evangélicos de Ipiaú-ASPLEI; o Presidente pôs em votação todos os requerimentos e 
indicações lidos e verbais, tendo sido todos aprovados; da Ordem do Dia constou: foi 
aprovado em 2ª discussão o Projeto de Lei nº 002/2017, do Legislativo, “que dispõe 
sobre o reajuste salarial dos servidores efetivos do Poder Legislativo do Município de 
Ipiaú”; a seguir convidou para usar a Tribuna, a senhora Valdirene Batista Oliveira, do 
Grupo Guerreiros da Imaculada; A seguir franqueou a palavra aos vereadores 
ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS falou de apreensão de animais, sobre 
patrolamento dos bairros, agradeceu ao gerente geral da Embasa, César Melo, que 
atendeu sua reivindicação por telefone sobre esgoto em sua rua, que está tudo 
resolvido, parabenizou o Secretário da Cultura, Marcelo Batista, e desejou feliz mandato; 
ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO falou da atenção da Prefeita às cobranças, 
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parabenizou o Secretário de Educação Alan Vitorino, do Diretor da Cultura Marcelo 
Batista, a Cultura terá discussão forte, do diálogo entre a Cultura e a comunidade, da 
Secretaria da Infraestrutura sobre lâmpadas da iluminação do campo do Pau D’arco, 
patrolamento dos bairros, as estradas da zona rural serão restauradas, ez contato com o 
Diretor de Esportes e prática do esporte no Município, que  foi vaiado na Câmara por 
alunos do Celestina, mas hoje entrou com colegas e a Prefeita e foram aplaudidos, do 
contato da Prefeita com os alunos, que acredita no crescimento da educação no 
Município, da equipe que vai cuidar dos animais nas ruas, das cestas básicas e do peixe 
distribuídos; JOSENALDO DE JESUS falou do peixe e das cestas distribuídos, 
patrolamento, semana passada falou que a Patrol estava pronta e daria o ponta pé 
inicial nos bairros e na zona rural, e está acontecendo no Santa Rita e no Aloísio 
Conrado, sobre as cestas houve um início de tumulto por conta do cadastro, que 
chegaram a quem realmente precisa e que serão atendidos mensalmente, falou do 
projeto do Instituto Evaldo Laudin, que visa a classe estudantil, iniciativa da Prefeita, que 
lutará para trazer emprego, renda, melhorias para Ipiaú, falou do Secretário da 
Educação, Alan Vitorino, a nomeação foi acertada, do Secretário da Cultura, Marcelo 
Batista, dos taxistas, que agendou reunião com o Executivo e representantes dos 
taxistas, que sobre tributos aguardará o que ocorrerá na reunião, falou do Horto, e 
deixou a mensagem: o senhor é meu pastor e nada me faltará; CLÁUDIO MANOEL 
COSTA NASCIMENTO falou de cestas básicas, do cadastramento in loco, casa por 
casa, apenas Ipiaú e mais dois municípios da região entregaram peixe, saímos na 
frente, houve questionamentos sobre as cestas e quem questionou que a leve a à 
Prefeita ela exigirá do fornecedor que a entregue da forma como contratou, falou que o  
aluguel social está sendo renovado, que cinquenta e nove famílias cadastradas na 
gestão anterior moram nessa situação, entre elas tem uma pessoa que mora em um 
sobrado de sua propriedade e recebe, ele mesmo, o aluguel social, algo estarrecedor, 
na próxima sessão trará o nome desse abençoado, falou dos patrolamentos já iniciados, 
o Município fará planejamento para alcançar a zona rural e as ruas de Ipiaú, da 
apreensão de animais, que além de gerar custos ao Município, pode custar a vida de 
pessoas no asfalto, falou da energia do Conselho Tutelar, e do Diretor da Cultura; 
EMERSON OLIVEIRA DA SILVA agradeceu pela reposição de lâmpadas no Sítio, está 
aqui para criticar a administração quando errar e parabenizar quando acertar, falou de 
sua indignação pelo tratamento do Executivo com as pessoas recebendo as cestas, 
gestantes e idosos que estavam ali para receberem um benefício, soube de uma pessoa 
da administração passada que foram deixados cadastros, e soube também que pessoa 
da administração atual passou zap para um radialista dizendo que as pessoas que não 
receberam a cesta não tinham cadastro, que na gestão passada eram entregues três mil 
cestas e em torno de dez a doze mil quilos de peixe e agora só são cinco mil, das 
pessoas expostas ao sol, sem direito a um copo com água, à espera, que aquilo é falta 
de respeito com a população; ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS falou de visita 
com os colegas Lucas Jesus e Andréia à Fazenda do Povo em total abandono, 
gostaram do Posto de Saúde, mas a situação da água é caótica, precisa de técnico, 
muito entulho, de voluntários trabalhando há dois meses, visitaram o Posto da Dois de 
Dezembro, soube que no dia seguinte tiraram a moça que os recebeu, que é do partido 
da Prefeita mas quando é preciso tem que criticar, falou do processo seletivo, das 
instituições e associações, os problemas ainda não foram resolvidos, das estradas 
péssimas, das máquinas, uma que foi consertada e outra que veio do governo do 
Estado, que o pessoal da zona rural tem reclamado, porque da zona rural é que vem o 
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nosso sustento; LUCAS DE JESUS SANTOS falou do descaso do Executivo com as 
pessoas carentes, das cestas que eram entregues na gestão passada e agora estão 
entregando mil, que para criticar a gestão passada têm que fazer melhor, do descaso 
com a zona rural, estradas esburacadas, das máquinas que até agora nada, os bairros 
cheios de crateras, também na Fazenda do Povo, de descaso do Executivo na saúde do 
Município, falta de material nos postos, sem seringas para vacinação, sem remédios, 
que foi vacinar seu filho, disseram que não tinha material, mas quando souberam que 
ele era vereador arranjaram logo o material; SIMONE COUTINHO BRITO falou de 
denúncias, o que faz com responsabilidade e vai ao local se certificar, do Conselho 
Tutelar, que visitou, gostou do local, mas sem telefone para receberem as denúncias, os 
computadores não estão funcionando, as comunicações são feitas por um pequeno 
aparelho celular, que a Prefeita tem que prestar contas em relação a isso, para isso é 
que ela foi eleita, isso é contra a Lei, é irresponsabilidade, falou que as pessoas falam 
muito do passado, mas têm que pensar no hoje, de pedido que fez à Prefeita para uma 
reunião com os taxistas e não obteve resposta, das cestas básicas, que soube que 
foram entregues mil na cidade e trezentas na zona rural,  de cadastramento, que quem 
tem televisão e geladeira não faz parte do programa, e falou das pessoas no social, 
expostas ao sol aguardando o benefício; ROBSON FERNANDO DA SILVA MOREIRA 
falou que a casa começa a tomar entorno, os vereadores se soltando, com clareza, que 
as histórias de Ipiaú, da Bahia e do Brasil têm que ser lembradas, falou da gestão 
passada, de quem foi coordenador em 2008, esteve oito meses ao lado do ex-Prefeito e 
nada na cidade foi feito, as cestas só foram entregues no nono mês, é preciso clareza, o 
povo não é bobo, sabe quem está aqui para dizer a verdade, que nos oito anos do 
governo passado os problemas das cestas eram nos mesmos moldes, desmandos, falta 
de respeito, desumanidade, da entrega desse ano e parabeniza a Prefeita pela coragem, 
ficou contente em ver o que está sendo feito, que o governo começou a trabalhar, que 
aas máquinas vão para o campo patrolar, da contratação de operador, que não é do 
partido da Prefeita e nem do governador do Estado, que se ela passar um ano e não 
entrar nos trilhos estará na bancada da oposição, mas tem certeza que as coisas vão se 
arrumar, falou da receptividade da Prefeita quando ele a visita, de entrevista do 
Secretário Zenildo Rodrigues, um dos homens mais dignos e corretos de Ipiaú, que dá 
ao governo a maior credibilidade, e da boa qualidade dos produtos das cestas básicas; 
ANDRÉIA NOVAES DE OLIVEIRA falou dos debates em Plenário, das licitações, que 
até aqui são três canceladas do transporte escolar, as pessoas focadas merecem 
respeito, que é descaso com três regiões de Ipiaú, Braço Pequeno, Serra do Choro e 
Lapinha, as pessoas estão indo a pé até a via principal para pegar transporte, o descaso 
começa com as estradas, que elogiará quando estiverem prontas, pediu ao Executivo 
que tome uma atitude, espera que realmente as máquinas estejam lá, não desviem, que 
as da região do Tingui estão precárias, que fala com conhecimento de causa e não é 
picuinha, falou de descaso do Executivo em relação aos vereadores da oposição, das 
cestas básicas, que foi olhar quando foram licitadas, e criticou a qualidade dos 
componentes; LUCAS LOUZADO DOS SANTOS falou da secretaria de infraestrutura do 
bom trabalho, parabenizou a Prefeita porque dá carta branca ao secretariado na 
execução dos trabalhos, parabenizou a secretária da ação social, senhora Nena Costa, 
pela entrega do peixe e das cestas, a senhora Meirinha, secretária de saúde pelo bom 
trabalho, falou que a bomba já foi colocada e já está funcionando, do cadastramento das 
pessoas para a cesta básica, e que o cadastro é para evitar irregularidades. Retomando 
a palavra o Presidente comentou que foi indagado por pessoas sobre o término de 
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algumas quadras e o porquê da morosidade, solicitou do líder da Prefeita, vereador 
Josenaldo de Jesus, que obtenha informações a respeito, e parabenizou o Executivo 
pela entrega das cestas e do peixe; e nada mais havendo, em nome de Deus, encerrou 
a sessão. Eu, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, 1º Secretário, autorizei o assessor Orlindo 
Lopes lavrar a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim e pelo Presidente 
assinada. Ipiaú, 18 de abril de 2017. 

 
 
 
 

   Erivaldo Carlos Oliveira Santos 
Primeiro Secretário 

José Carlos Bispo dos Santos 
Presidente 

 


