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Ata da décima sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de IpiaiJ. Aos dez dias
do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (10/06/2021) as dezenove horas
(19h), teve início a 16^ sessão ordinária do ano de 2021, o Presidente solicitou ao
primeiro secretário que fizesse a chamada dos vereadores. Presentes: Alessandro
Moreira de Jesus, Andreia Novaes de Oliveira, Cláudio Manoel Costa Nascimento,
Cleber 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, 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 Ipiaú, em seguida pediu ao vereador Naciel Ramos dos Santos, que o
mesmo fizesse a leitura da Bíblia, logo após foi solicitado pelo Presidente 1 minuto
de silêncio pelo falecimento do senhor José de Assis. DO PEQUENO EXPEDIENTE
constou: Votação e aprovação da ata da 15® (décima quinta) sessão ordinária
realizada em 27/05/2021 que foi aprovada por unanimidade dos vereadores
presentes, leitura do oficio 102/2021 do Executivo Municipal solicitando o uso da
tribuna pela Procuradora geral do Município, leitura da indicação 070/2021 do
vereador Orlando Santos, indicando a iluminação da BR. 330 sentido o município de
Barra do Rocha, leitura da indicação 074/2021 do vereador Cláudio Manoel Costa
Nascimento, que indica segmentos do comércio local como prioritário no processo
de imunização contra a Covid-19, leitura da indicação 076/2021 do vereador
Ivonilton Conceição de Oliveira, que indica a construção de uma boca de lobo na
rua Sinésio Gabriel no bairro Euclides Neto, em seguida o Presidente colocou em
votação toda as indicações lidas no Pequeno Expediente sendo aprovadas por
unanimidade, DO GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do parecer favorável das
Comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Direitos Humanos e Comissão
de Finanças, Orçamento e Serviço Público ao parecer do TCM às contas da Prefeita
Maria das Graças César Mendonça referente ao exercido do ano de 2018, em
seguida o Presidente concedeu espaço na tribuna à Procuradora geral do Município
de Ipiaú, Doutora Isabelle Velucia Dias de Araújo, onde a mesma fez a sustentação
oral em defesa da aprovação das contas da Prefeita Maria das Graças César
Mendonça referente ao exercido do ano de 2018, a mesma explanou sobre o
assunto tirando dúvidas dos vereadores, logo após o presidente agradeceu a
presença da Doutora isabelle. DA ORDEM DO DIA constou: discussão e Votação
do parecer do Tribunal De Contas Dos Municípios do Estado da Bahia-TCM com a
aprovação das referidas contas, sendo as contas aprovada por unanimidade dos 13
(treze) vereadores Presentes . 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 ManogLCosta-tsiascimento, Primeiro
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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, 10 de junho de 2021.
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