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Transcrição da Ata da Decima Quarta Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da 

Câmara Municipal de Ipiaú. Às 20:00 horas do dia primeiro de junho de dois mil e dezoito, 

(01.06.2018), na Sede da Câmara Municipal de Ipiaú, situada na Praça Alberto Pinto nº 01, teve 

início a Decima Quarta Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa. Feita a chamada dos 

Vereadores e havendo o número legal, o Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em nome de 

Deus, declarou aberta a Sessão, e após a execução do Hino de Ipiaú e a leitura da Bíblia, 

convidou o assessor Orlindo Lopes para fazer a leitura do pequeno expediente, que constou: 

leitura e aprovação da ata da Sessão anterior, Convite recebido da Comunidade do Distrito da 

Fazenda do Povo, para festividade de Santo Antônio/2018, ofício nº02/2018, solicitando espaço 

para reunião política do Partido Rede Sustentabilidade; ofício nº 017/2018, da Prefeitura 

Municipal de Ipiaú, solicitando espaço para audiência pública, no dia 30.05.2018, ofício nº 

018/2018, convite para audiência pública no dia 30.05.2018. Requerimentos verbais dos 

vereadores Josenaldo de Jesus solicitou que retornasse para a Câmara a galeria dos quadros 

dos ex prefeitos de Ipiaú que se encontra na Prefeitura; Claudio Nascimento solicitou que na 

próxima sessão um membro do coletivo cultural de Ipiaú o Senhor Dílson Araújo possa fazer 

uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Ipiaú; Robson Moreira solicitou a Tribuna Livre; 

Jean Kleber fez moção de parabéns para o Pastor Paulo Silva em nome da Igreja Assemble ia 

de Deus pela festividade do Congresso de Senhoras e parabenizou a Pastora Arilma na Igreja 

de Cristo localizado no ACM pelo Congresso. O Presidente solicitou que constasse na presente 

ata a justificativa da falta da vereadora Andrea Novaes por motivo de força maior. Após o 

Grande Expediente, feita a verificação da presença dos vereadores, havendo número legal, o 

Presidente deu início à Ordem do Dia, aprovados em primeira discussão os pareceres da 

comissão de Legislação, justiça, Redação Final e Direitos Humanos, aos Projetos de Leis nº 

023/2018, do Poder Legislativo, que “DENOMINA DE RUA WALTER SOARES PESTANA, 

A ATUAL RUA 3, LOTEAMENTO SÃO DOMINGOS, BAIRRO DA CONCEIÇÃO”, nº 

024/2018, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A OFERTA DE CADEIRAS DE 

RODAS E MACAS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO”, e dá outras providênc ias. 

Projeto de Resolução nº 009/2018, que “CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO 

DESPORTIVO JAIME ARAÚJO ANDRADE (Jaime Cobrinha), A SENHORA MARIA 

BARRETO DE SOUZA”, Em Redação Final, o Projeto de Lei nº 018/2018, do Poder 

Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A RETIRADA DE VEÍCULOS ABANDONADOS NAS 

VIAS E LOCAIS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ”, e dá outras 
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providências. Os quais o Presidente solicitou que fossem encaminhados para redação final. Em 

considerações finais o Presidente autorizou os vereadores inscritos a fazerem uso da palavra. 

O vereador Claudio Nascimento falou sobre o Rio Novo Tênis Clube, parabenizou o vereador 

Robson pela emenda, agradeceu ao Diretor de Obras Solon Gonçalves por atender as suas 

solicitações, falou sobre as licitações do Bairro Popular onde a empresa que ganhou foi a 

PAVISA, citou sobre Mario Negromonte Júnior, falou sobre a pavimentação da Rua Idaisio 

Galvão no Bairro Santa Rita, por fim, comentou sobre a sessão anterior; O vereador Orlando 

Santos parabenizou a Peri pela sua homenagem a Maria Barreto, parabenizou ao vereador 

Robson pela sua atuação no ACM, falou sobre os consultórios odontológicos, sobre o aparelho 

de raio X que chegou à Ipiaú, comentou sobre as obras no município, por fim, comentou sobre 

a sua ausência na sessão anterior; A vereadora Simone Coutinho criticou a obra da Rua da 

Granja, o Secretário de Infraestrutura e os consultórios odontológicos do município, comentou 

sobre a greve dos caminhoneiros e o descaso da secretaria de saúde para com os pacientes, sobre 

os convênios, por fim, falou sobre a Policlínica; O vereador Josenaldo de Jesus falou sobre a 

greve dos caminhoneiros, sobre a população que não se fazem presentes nas audiênc ias 

públicas, justificou o motivo pelo qual a saúde não marcou viagens para os pacientes, comentou 

sobre os Deputados Eduardo Salles e Mário Negromonte Junior, falou sobre a licitação para 

calçamento de ruas no Município de Ipiaú, por fim, comentou sobre processos licitatórios; O 

vereador Robson Moreira relembrou a história de Ipiaú, fez elogios ao atual Governo da 

Prefeita Maria das Graças, por fim, afirmou a Prefeita ser uma mulher honrada, séria e que faz 

a diferença; O vereador Emerson Oliveira criticou a Prefeita e a água da Fazenda do Povo, 

por fim, falou sobre a empresa Transloc; O vereador Jean Kleber falou que até o momento 

não recebeu os contratos solicitado na Prefeitura, falou sobre o piso salarial dos professores, 

sobre a cesta básica, parabenizou o vereador Robson pela emenda, por fim, comentou sobre a 

indicação do Deputado Sandro Regis; O Presidente José Carlos saudou a todos, parabenizou 

as emendas conseguidas pelos vereadores através dos Deputados, por fim, comentou sobre as 

sessões anteriores Extraordinária e Ordinária, e nada mais havendo, em nome de Deus, declarou 

encerrada a Sessão, autorizando à assessora Ingride Santos Cruz lavrar a presente ata, que 

depois de lida e estando em conformidade, vai por mim Presidente e pelo Primeiro Secretário 

assinada. Ipiaú 08 de junho de 2018. 


