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Ata da Mgésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte
horas (20h00), do dia trinta e um de agosto de dois mil e dezessete (31.08.20í7), no

Salâo Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 244 sessão ordinária de

2017. Presente os vereadores: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de

Oliveira, Claudio Manoel Costa Nascimento, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, Jean
Kleber da Silva Cunha, 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 edil Emerson Oliveira da

Silva teve sua falta justificada. O Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em

nome de Deus, abriu a Sessão. Do Expediente constou: Leitura e aprovação da ata

da sessáo do dia 24 de agosto de 2017 . Ofícios Recebidos no": 251, 258, 259, 261 e

262 da Prefeita Maria das Graças; 44 do Procurador Geral Municipal; 35 do

Conselho Municipal de Saúde; 09 do edil Robson Moreira. lndicações n6:217 do

vereador Orlando; 220 a 222 da vereadora Simone; 223 a 227 do vereador Erivaldo;

228 do vereador Lucas Louzado; 229 a 233 da vereadora Andreia. Houve alguns

Requerimentos Verbais: a vereadora Andreia solicitou que o senhor Zenildo envie,
por escrito, a relação dos funcionários da empresa Multicom, de portarias e
quantidade de funcionários; o vereador Lucas Louzado solicitou que a prefeita alerte

os responsáveis das empresas terceirizadas sobre os atrasos da folha de

pagamento; o vereador Alessandro solicitou da secretaria de infraestrutura, o
patrolamento da Região dos Bois que se encontra em situação crítica, informou que

enviou um oficio, para o executivo, com tal requerimento, mas não obteve resposta;

o vereador Josenaldo solicitou, a pedido de moradores da Rua Dois de Dezembro.
que seja construído um redutor de velocidade naquela localidade e, que a prefeitura

realize uma pesquisa nos bairros Aloisio Conrado e Constança para identificar as

ruas que receberam novos nomes e ainda estâo sem as placas de reconhecimento;

a vereadora Simone solicitou reforma no calçamento da Rua João Durval,

enfatizando que esta rua é o principal a@sso ao HGI; o vereador Lucas de Jesus

solicitou dois braços com lâmpadas na Horta, visto que a região está escura e é
cercada por matagal e, que a prefeitura notiÍique a empresa sobre os desníveis do

asfalto para que seja resolvido; o vereador Jean solicitou que a secretaria crie uma

circular informando os edis sobre a descrição de cada honraria (título e medalha)

incluÍdo a quantidade que pode ser ofertada. O presidente colocou as proposiçÔes

em votação, o edil Orlando se absteve de votar a solicitação constante no oficio 09

do vereador Robson; no mais, todas as proposições foram aprovadas por

unanimidade. Da Ordem do Dia constou aprovação em primeira discussão dos
projetos de lei, do legislativo, n"" 01412017 que "Dispõe sobre o valor da tarifa de

esgoto cobrada pela Embasa, nas condiçÕes que especifica" e 01712017 que
"Denomina de Rua Miguel Cunha Coutinho, à atual Rua 5, no Bairro Santa Rita". O
edil Josenaldo, na defesa do projeto 0í4, explanou enfatizando caso semelhante no

município de Guanambi. Na sequencia, os edis fizeram suas considerações finais. O
presídente José Carlos Bispo dos Santos agradeceu a presença de todos, e nada
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É if fÃti m[;ti.6llgli,litcENrR.
mais havendo, em nome de Deus, encerrou a sessão. Eu, Jean Kleber da Silva
Cunha, Primeiro Secretário, autorizei a servidora Janecléa Santos lavrar a presente

ata, seguindo rigorosamente oArt. 128 e seus parágraÍos do Regimento lnterno, que

após lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú, 31

de agosto de2017.

arlos Bispo dos Santos
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