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Ata da décima sétima sessão ordinária da câmara Municipal de lpiaú do ano de
2022. Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois
(1410612022) as vinte horas (20h), teve início a 17a sessão ordinária do ano de
2022, o Presidente Robson Fernando da silva Moreira solicitou da segunda
secretária a vereadora Andreia Novaes De oliveira, que fizesse a chamada dos
vereadores, estando Presentes: Alessandro Moreira De Jesus, Andreia Novaes
de Oliveira, Cleber Santos de Souza, Cristiano Santos Souza, Edson Marques
Da silva, lvonilton conceição de oliveira, Lucas Louzado dos santos, Milton
costa cruz, Naciel Ramos Dos santos, orlando dos santos Ribeiro e Robson
Fernando da silva Moreira. o Presidente, em nome de Deus abriu a sessão e
na sequência solicitou a execução do hino de lpiaú, em seguida pediu ao
vereador José Humberto De oliveira costa, que o mesmo Íizesse a leitura da
Bíblia. DO PEQUENO EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação da ata da
décima sexta sessão ordinária realizada no dia 0g de junho de 2022, leitura do
ofÍcio N.o 13812022 do Executivo Municipal que convida a Comissão de
Educação para uma reunião, leitura do oÍÍcio N.o 00112022 da lgreja pentecostal
Assembleia Dos Santos, com pedido de uso da tribuna para o dia 21 de junho,
leitura da indicaçao N.o 05412022 do Vereador Cristiano Santos Souza, que
indica o calçamento da Rua Disney Lima, leitura da indicaçao N.o 055/2022 do
Vereador Naciel Ramos, que indica ao Executivo Municipal a cessão do prédio
da Escola Patrício Teixeira ao Projeto Reviver, leitura da indicação N.o 056/2022
do Vereador Robson Moreira, que indica ao Executivo Municipal a manutençáo
da Rua que fica Próximo a construção da creche Municipal no Loteamento Bom
Jardim, requerimento verbal do Vereador lvonilton Conceição que solicita do
Executivo Municipal o patrolamento da Rua 19 de Abril e agradeceu a Secretaria
de infraestrutura pelo reparo feito na Travessa são Bartolomeu, requerimento
verbal do Vereador Cleber Santos De Souza, que solicita do Executivo
Municipal uma avaliação no calçamento que está sendo realizado na Rua Walter
Hohlenwerger quanto a vazáo das águas pluviais, requerimento verbal do
Vereador José Humberto, solicitando o reparo da tampa da caixa de esgoto em
frente ao Núcleo do Cras na Fazenda Do Povo, requerimento verbal da
Vereadora Andreia Novaes, que solicita a construção de um corrimão e a
iluminação da Travessa Carlos Chagas, e a construção do Esgoto na Avenida
Lessa, requerimento Verbal do Vereador Naciel Ramos que solicita moção de
parabéns ao empresário Cleraldo Andrade pela passagem do seu aniversário,
em seguida o Presidente colocou em votação todas as
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requerimentos sendo todos aprovados por unanimidade dos vereadores
presentes. Do GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do projeto de lei
legislativo N.o 01312022 que autoriza a realização de concurso público na
câmara Municipal de lpiaú, Estado Da Bahia e dá outras providências, leitura
do projeto de resoluçâo N.o 00slz02z do Vereador José Humberto, que concede
a comenda Altino cosme de cerqueira a senhora Rebeca Almeida câncio
oliveira Araújo, leitura do projeto de resolução N.o 00612022 do Vereador
lvonilton conceição de oliveira, que concede a comenda Altino cosme De
cerqueira ao Pastor Gilmar conceição Da silva. Em seguida não havendo
projetos para serem deliberados NA ORDEM Do DIA o presidente abriu espaço
para as consideraçôes Íinais aos vereadores previamente inscritos, e nada mais
havendo agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou a
sessão. Eu, Andreia Novaes De oliveira, segunda secretária autorizei o
servidor Valdelino de souza lavrar a presente ata, seguindo rigorosamente o Art.
128 e seus parágrafos do Regimento lnterno, que após lida e aprovada, é
devidamente por mim e pelo Presidente assinada.

lpiaú 14 de junho de 2022
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