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Ata da vigésima nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaií do ano
de 2021. Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e
um (04/11/2021) as vinte horas (20:00h), teve início a 29^ sessão ordinária do
ano de 2021, o Presidente solicitou do primeiro secretário, vereador Cláudio
Manoel Costa Nascimento, 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, 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 José
Humberto, que o mesmo fizesse a leitura da Bíblia. DO PEQUENO
EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação da ata da 28® (vigésima oitava)
sessão ordinária realizada em 21/10/2021, sendo aprovada por unanimidade
dos vereadores presentes, leitura, votação e aprovação da ata sintética da
sessão do dia 28 de outubro de 2021 que foi prejudicada por falta de quorum,
leitura do oficio N.° 220/2021 do Executivo Municipal, leitura do oficio N.°
001/2021 da comissão formada para levantamento dos nomes de
Logradouros públicos de Ipiaú, leitura das indicações N.° 133, 134 e 136/2021
do Vereador Cristiano Santos Souza, que indica a pavimentação da Rua
Ricardo Santos Lino, Rua Elias Assis e a reforma da Praça Amâncio Félix,
leitura da indicação N.° 135/2021 do Vereador José Humberto, que indica a
construção de uma cobertura na área externa do PSF João Aives, leitura da
indicação N.° 137/2021 do vereador Ivonilton Conceição, que indica a
pavimentação da Rua Esperança, leitura da indicação N.° 138/2021 do
vereador Milton Costa Cruz, que indica a pavimentação da Rua Estezinha S.
Menezes, leitura das indicações N.° 139, 141 e 142/2021 do vereador Naciei
Ramos, que indica a pavimentação das Ruas E, Rua Talma Reis, Rua Telma
Doroteia e Rua Aloisio Barreto, indica a pintura de faixa de pedestres na Rua
Siqueira Campos e a recuperação da pavimentação da Rua Valdomiro
Santos, leitura das indicações N.° 140 e 143/2021 do vereador Robson
Moreira, que indica o serviço de tapa buracos e a instalação de três postes
com luminárias na Avenida Américo Castro, o vereador Cleber Santos de
Souza solicitou através de a pavimentação e o esgotamento de águas fluviais
da travessa Pensilvânia, o vereador Edson Marques da Silva solicitou através
e requerimento verbal que o Poder Executivo Municipal tome providências
quanto aos alagamentos na praça Edilson Souza, logo após o Presidente
colocou em votação todos os requerimentos e indicações sendo todos
aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. DO GRANDE
EXPEDiENTE constou: Leitura do projeto de resolução N.° 013/2021 que
concede tít,ulo de cidadã ipiauense á senhora Isabelle Velucia Dias de Araújo,
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leitura do parecer favorável ao 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, leitura do parecer favorável ao projeto de lei N.° 027/2021 do
Executivo Municipal que dispõe sobre a delegação de competências para
ordenadores de despesas e dá outras providências, leitura do parecer favorável ao
projeto de resolução N.° 012/2021 que concede título de cidadã ipiauense á senhora
Flavia Mendonça, logo após foi concedido espaço na tribuna ao senhor Ângelo
Rodrigues, onde o mesmo falou sobre a situação dos paredões de som no município
de Ipiaú e recebeu apoio dos vereadores presentes, na seqüência o Presidente
Robson Moreira fez a entrega de Título de cidadã ipiauense à senhora Maria da
Conceição Moreira Mesquita. DA ORDEM DO DIA constou: Primeira 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,
discussão e votação única do projeto de lei N.° 027/2021 do Executivo Municipal
que dispõe sobre a delegação de competências para ordenadores de despesas e dá
outras providências, sendo o referido projeto aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes e seguindo para redação fina! e sanção por parte do Executivo
Municipal, discussão e votação única do projeto de resolução N.° 012/2021 que
concede título de cidadã ipiauense à senhora Flavia Mendonça, sendo o referido
projeto aprovado por 09 votos favoráveis e 03 votos contrários, em seguida o
vereador Cláudio Nascimento solicitou que se fosse enviada uma moção de pesar à
família da senhora Joana Costa, pelo seu falecimento sendo a referida moção
aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Logo após o Presidente
abriu 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, 04 de novembro de 2021.
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