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Ata da trigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú do ano de
2021. Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um
(11/11/2021) as vinte horas (20;00h), teve início a 30^ sessão ordinária do ano
de 2021, o Presidente solicitou do primeiro secretário, o vereador Cláudio
Manoel Costa Nascimento, que fizesse a chamada dos vereadores.
Presentes: Andreia Novaes de Oliveira, Cláudio Manoel Costa Nascimento,
Cleber Santos de Souza, Cristiano Santos Souza, 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 que o mesmo fizesse a leitura da Bíblia. DO
PEQUENO EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação da ata da 29^
(vigésima nona) sessão ordinária realizada em 04/11/2021, sendo aprovada
por unanimidade dos vereadores presentes, leitura do ofício N.° 002/2021 do
vereador Ivonilton Conceição de Oliveira, justificando sua ausência na
presente sessão, leitura do ofício N.° 232/2021 do Executivo Municipal, leitura
das indicações N.° 144 e 145/2021 do vereador José Humberto, que indica ao
Executivo Municipal a construção de uma cobertura na área externa da USF
Waldomiro Barreto e a iluminação do campo de futebol localizado no Bairro
César Borges, leitura dos requerimentos N.° 036, 037 e 038 que solicita do
Executivo Municipal a manutenção e limpeza das bocas de lobo da Rua da
Granja, reparo na rede de esgoto na Rua Elenir Souza Cidreira e reparo no
calçamento na Fazenda do Povo, em seguida o Presidente colocou em
votação todos os requerimentos e indicações sendo todos aprovados por
unanimidades dos vereadores presentes. DO GRANDE EXPEDIENTE
constou: Leitura do projeto de lei legislativo N.° 020/2021 que cria a medalha
de honra ao Mérito da cultura Manoel Pinto-(MAPIN) e dá outras providências,
leitura do projeto de lei N.° 028/2021 que dispõe sobre a criação do título IV,
denominado "procedimento de extinção de créditos tributários", contendo o
seu capítulo I tipificado por "processo de dação em pagamento e
compensação tributária", na lei municipal N.° 1.188/2003 (código tributário de
rendas do município de Ipiaú), o vereador Cláudio Nascimento pediu para
que o Presidente submetesse ao plenário o pedido de votação única do
projeto N.° 028/2021 para a próxima sessão ordinária, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. DA ORDEM DO DIA constou:
Segunda discussão e votação do projeto de lei N.° 022/2021 do Executivo
Municipal que Altera a lei municipal N.° 2.389 de 11 de abril de 2019,
permitindo a utilização de telefones celulares em sala de aula para o
desenvolvimento de atividades educacionais, sendo o referido projeto
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes seguindo para redação
final e safiç)ão por parte do Executivo Municipal. Logo após o Presidente a^riu
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espaço para as considerações finais aos vereadores previamente inscritos, e
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, 11 de novembro de 2021.

Manoel Co^ Nascimento
"ímeiro Secretárii

Silva Moreira

Presidente
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