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Ata da oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú. As vinte horas, (20h),
do oitavo dia do mês abril do ano de dois mil e vinte e um (08.04.2021), de forma
virtual através da plataforma digital MEET, teve início a 8^ sessão ordinária do
ano de 2021, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada
dos vereadores. Presentes: Aíessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de
Oliveira, Cláudio Manoel Costa Nascimento, Cíeber Santos de Souza, Cristiano
Santos Souza, Edson Marques da Silva. Ivonilton Conceição de Oliveira, José
Humberto de Oliveira Costa, Lucas Louzado dos Santos, Milton Costa Cruz, Nadei
Ramos dos Santos, Orlando Santos Ribeiro e Robson Fernando da Silva Moreira. O
Presidente Robson Fernando da Silva Moreira, em nome de Deus, abriu a Sessão e
na seqüência solicitou a execução do hino de Ipiaú, em seguida pediu que o
vereador Ivonilton Conceição de Oliveira, fizesse a leitura da Bíblia. DO PEQUENO
EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação da ata da 7^ (Sétima) sessão ordinária
realizada em 01/04/2021 que foi aprovada por unanimidade dos vereadores
presentes, leitura do ofício 051/2021 do Executivo Municipal dando ciência da lei n°
2.449, leitura do ofício 055/2021 do Executivo Municipal dando ciência da lei n°
2.450, leitura da indicação 036/2021do vereador Robson Fernando da Silva Moreira,
que indica a manutenção de boca de lobo no caminho 20 do bairro Antônio Carlos
Magalhães, leitura da indicação 037/2021 do vereador José Humberto de Oliveira
Costa, que indica patrolamento, limpeza e abertura de rua no bairro Bom Jardim,
leitura da indicação 038/2021 do vereador Maciel dos Santos Ramos, que indica a
iluminação da área externa do ginásio de esportes Clériston Andrade, requerimento
verbal do vereador Cleber Santos de Souza que solicita envio de ofício ao Poder
Executivo Municipal solicitando uma atenção ao canal de água pluvial do Bairro
Antônio Carlos Magalhães, o vereador José Humberto de Oliveira Costa solicitou
através de requerimento verbal que fosse enviado ofício ao Executivo Municipal
requerendo melhorias na Iluminação na rua Alto da Bela Vista no bairro Santa Rita,
bem como que seja feito patrolamento e cascalhamento das ruas do referido-bairro,
o mesmo edil fez ainda de forma verbal uma moção de parabéns ao servidor público
André Cabral, pela passagem do aniversário do mesmo. O vereador Maciel Ramos
solicitou que a Mesa Diretora enviasse ofício à secretaria de infraestrutura
solicitando o reparo da pavimentação próximo ao semáforo dos Correios pois existe
ali um buraco dificultando assim a trafegabilidade, o mesmo vereador solicitou
também que fosse feito duas moções de parabéns a dois servidores dessa Casa
Legislativa respectivamente Genivaldo Souza e Miralva Marques da Silva Graça, o
vereador Lucas Louzado solicitou através de requerimento verbal que fosse enviado
uma moção de pesar à família do empresário Eugenildo Almeida Nunes pelo seu
falecimento. DO GRANDE EXPEDIENTE constou: leitura do requerimento 026/2021
do vereador Maciel Ramos que solicita do Executivo Municipal a limpeza no campo
do Arara. DA ORDEM DO DIA constou segunda discussão e votação do projeto de
leíji° 005/2021 ̂ e origem do Executivo Municipal que denomina como Praça Egildo
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Barberino a praça localizada na rua A no bairro Alolsio Conrado, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade dos presentes e seguindo para redação final e sanção
por parte do Poder Executivo. Logo após o presidente Robson Fernando da Silva
Moreira abriu espaço para as considerações finais aos vereadores previamente
inscritos, em seguida nada mais havendo agradeceu a presença de todos e em
nome de Deus encerrou a sessão. Eu, Cláudio Manoel Gosta Nascimento. Primeiro
Secretário, autorizei o servidor Valdelino de Souza lavrar a presente ata. seguindo
rigorosamente o Art. 128 e seus parágrafos do Regimento Interno, que após lida e
aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada. Ipiaú. 08 de abril de
2021.
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