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Ata da décima quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de ipiaú. Aos vinte e
sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (27/05/2021) as dezenove
horas (19h), teve início a 15® sessão ordinária do ano de 2021, o Presidente solicitou
ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos vereadores. Presentes; Cláudio
Manoel Costa Nascimento, Ivonilton Conceição de Oliveira, José Humberto de
Oliveira Costa, Milton Costa Cruz, Naciel Ramos dos Santos, Orlando dos 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 Ipiaij, em seguida pediu ao vereador José Humberto de
Oliveira Costa, que o mesmo fizesse a leitura da Bíblia. DO PEQUENO
EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação da ata da 14® (décima quarta) sessão
ordinária realizada em 20/05/2021 que foi aprovada por unanimidade dos
vereadores presentes, leitura do oficio 077/2021 da Prefeitura Municipal de Ipiaú
com encaminhamento do projeto de lei do Executivo n° 009/2021, leitura do oficio
082/2021 da Prefeitura Municipal de Ipiaú que encaminha a lei n° 2.453 de 07 de
maio de 2021 devidamente sancionada, leitura do oficio 100/2021 da prefeitura
Municipal de Ipiaú que encaminha a lei n° 2.454 de 20 de maio de 2021
devidamente sancionada, leitura do oficio 101/2021 da Prefeitura Municipal de Ipiaú
em resposta aos oficios 103 e 151, que solicita cópias de processos licitatórios a
pedido do Vereador Alessandro Moreira de Jesus, leitura do oficio 02/2021 do
GAPCC - Grupo de Apoio ás Pessoas em Convivência Com Câncer, leitura do oficio
142/2021 do SIMIP Sindicato Dos Servidores Públicos Municipais de Ipiaú e Região
Do Vale Médio Do Rio Das Contas, leitura da indicação 063/2021 do vereador
Ivonilton Conceição de Oliveira, que indica a roçagem da Rua Nelson Santana no
Bairro Euclides Neto, leitura da indicação 064/2021 do vereador Ivonilton Conceição
de Oliveira, que indica o patrolamento e o complemento do cascalho para a rua
Consuelo Pinheiro no bairro Euclides Neto, leitura da indicação 065/2021 do
vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento, que indica ao Poder Executivo a
implantação do Centro de Zoonoses no município de Ipiaú, leitura da indicação
066/2021 do Vereador José Humberto de Oliveira Costa, que indica ao Executivo
Municipal o patrolamento das regiões do Assentamento Dois Amigos e da Água
Branquinha, leitura da indicação 067/2021 do vereador Cristiano Santos Souza, que
indica o serviço de patrolamento da Rua Rocher do Carmo no Bairro Vila Irmã Dulce,
leitura da indicação 069/2021 do vereador Ivonilton Conceição de Oliveira, que
indica ao Poder Executivo Municipal que interceda junto à Policia Militar, pela
instalação de um posto policial no bairro Euclides Neto, leitura da indicação
071/2021do vereador Naciel Ramos dos Santos, que indica ao Poder Executivo
Municipal a limpeza da galeria de esgoto da rua Anchieta. Na seqüência o
Presidente colocou em votação todas as indicações lidas no pequeno expediente
sendo todas aprovadas por unanimidades dos vereadores-i3re§éntes.""D€(^GRANDE
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EXPEDIENTE constou: Leitura do projeto de lei n° 009/2021 de origem do Executivo
Municipal que dispõe sobre denominação da Escola Presidente Médici para Escola
Raulina Rodrigues de Santana localizada em Córrego de Pedras, leitura do parecer
favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Direitos Humanos ao
projeto de lei n° 008/2021 de origem do legislativo municipal, em seguida o
presidente pediu aos demais vereadores que se colocassem de pé para que se
fizesse um minuto de silêncio em homenagem ao servidor público Valdeck Melo da
Silva, vítima de um infarto e do munícipe Átila vítima de um acidente de moto, logo
após o presidente concedeu espaço na tribuna à professora Vilma dos Santos
Ramos, diretora do Grupo de Apoio às Pessoas em Convivência com Câncer
(GAPCC) onde a mesma falou sobre as ações do referido grupo. DA ORDEM DO
DIA constou: Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei legislativo n°
008/2021 que denomina de Rua Mariana Reis Menezes a atual Rua (04) quatro no
Bairro Santa Rita. sendo o referido projeto reprovado com base no Art. 159 do
regimento interno da Câmara de vereadores de Ipiaú, na oportunidade o presidente
justificou a ausência dos edis Andreia Novaes de Oliveira e Cleber Santos de Souza
que lhe enviaram mensagens justificando suas ausências, e ainda comunicou aos
presentes que a próxima sessão ordinária do dia 10 de junho teria pauta única, com
apreciação e votação das contas da prefeita Maria das Graças César Mendonça,
referente ao exercício do ano de 2018. 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 Costa 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, 27 de maio de 2021.
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