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Ata da vigésima oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú do
ano de 2021. Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e
vinte e um (21/10/2021) as vinte horas (20;00h), teve início a 28® 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, Edson
Marques da Silva, Ivonilton Conceição de Oliveira, José Humberto de Oliveira
Costa, Lucas Louzado dos Santos, Milton Costa Cruz, Nadei 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 José Humberto, que o mesmo fizesse a leitura da Bíblia.
DO PEQUENO EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação da ata da 27®
(vigésima sétima) sessão ordinária realizada em 14/10/2021, sendo aprovada
por unanimidade dos vereadores presentes, leitura dos ofícios N.° 218 e
219/2021 do Executivo Municipal, leitura do ofício N.° 001/2021 do senhor
Luciano Calheira Rangel solicitando o uso da tribuna no dia 28/10/2021,
leitura do ofício N.° 028/2021 do vereador José Humberto solicitando o uso da
tribuna no dia 28/10/2021 pela senhora Rosângela do Rosário Soares,
presidente do SIMIP-(Sindicato dos Servidores públicos Municipais de Ipiaú),
leitura da indicação N.° 127/2021 do Vereador Orlando Santos que indica ao
Executivo Municipal a criação de uma comissão para discutir a liberação e
legalização de veículos com som automotivo (PAREDÃO), leitura da indicação
N.° 128/2021 do vereador Robson Moreira que indica a retirada de entulho na
Rua Bela Vista no Bairro Santa Rita, leitura da indicação N.° 129/2021 do
vereador Nadei Ramos indicando a pintura de uma faixa de pedestre na Rua
Carlos Chagas, leitura da indicação N.° 130/2021 do vereador Nadei Ramos,
indicando a instalação de placas de sinalização no cruzamento das ruas
Carlos Chagas, Rua da Força e Rua Jardim Alvorada, leitura da indicação N.°
130/2021 do vereador José Humberto, indicando a roçagem e limpeza do
entorno da lagoa localizada no Bairro Santa Rita, leitura da indicação da N.°
132/2021 do vereador Cristiano Santos Souza, que indica a poda das árvores
na Rua Altino Cosme de Cerqueira, leitura do requerimento N.° 035/2021 do
vereador Orlando Santos, requerendo do Poder Executivo Municipal a
drenagem da lagoa do distrito de Córrego de Pedras, requerimento verbal da
vereadora Andreia Novaes solicitando um minuto de oração pela vida da
senhora Joana Costa pois a mesma se encontra enferma, requerimento
verbal do vereador Naciel Ramos solicitando envio de uma moção de
parabéns à Primeira Igreja Batista de Rio Novo pelos seus 106 anos em Ipiaú
e uma moção de parabéns á equipe que atua no Bolsa Família na cidade de
Ipiaú, o veFepdor José Humberto parabenizou a Igreja Batista Sete^de
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Setembro pelos seus 92 anos que acontecerá no próximo dia 23, o vereador
Cláudio Nascimento propôs uma moção de aplausos à Academia Team
Terrier por representar o nome de Ipiaú na cidade de Salvador no
campeonato Norte-Nordeste de Jiu-Jitsu, em seguida o Presidente colocou
em votação todas a indicações, requerimentos lidos e verbais sendo todos
aprovados por unanimidade dos Presentes. DO GRANDE EXPEDIENTE
constou: Leitura do projeto de lei legislativo N.° 019/2021 que dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso da focinheira e estabelece regras de segurança para a
condução responsável de cães de médio e grande porte e/ou de raças
consideradas perigosas, leitura do projeto de lei N.° 026/2021 do Executivo
Municipal que revoga a Lei Municipal N.° 2.435, de 30 de junho de 2020,
extinguindo a gratificação para os profissionais de saúde que exercerem
atividades ligadas ao combate à Pandemia Covid-19 pelo SUS, leitura 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, leitura do parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça,
Redação Final e Direitos Humanos ao projeto de resolução N.° 007/2021 do
Legislativo Municipal, que regulamenta o uso dos veículos automotores da
Câmara Municipal de Ipiaú, Estado da Bahia e dá outras providências, na
seqüência a pedido do vereador Naciel Ramos o Presidente colocou para
deliberação o pedido de votação única bem como a dispensa do parecer do
projeto de lei N.° 026 /2021 do Executivo Municipal sendo aprovado por
unanimidade dos presentes e entrando na ordem do dia, logo após o
Presidente concedeu espaço na Tribuna ao Senhor Leandro Macêdo que é
Presidente do Ipiaú Bike Clube, onde o mesmo falou da importância do
ciclismo em Ipiaú e pediu apoio aos edis nesse sentido, logo após o
Presidente concedeu espaço na Tribuna ao vereador José Humberto onde o
mesmo explanou sobre uma reunião que o mesmo participou no lançamento
do Programa mais renda Brasil, em seguida foi concedido espaço na Tribuna
ao Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Poleandro Silva onde
o mesmo esclareceu dúvidas e respondeu questionamento dos Vereadores
presentes, logo após, por motivo do avanço do horário o Presidente colocou
em votação a dispensa das considerações finais sendo aprovada por nove
votos a três. DA ORDEM DO DIA constou: Segunda discussão e votação do
projeto de lei legislativo N.° 016/2021 que Institui a Semana de incentivo ao
uso de bicicletas e respeito ao ciclista no Município de Ipiaú-Bahia, e dá
outras providências, sendo o referido projeto aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, seguindo o mesmo para redação final e sanção por
parte do Executivo Municipal, segunda discussão e votação do projeto de lei
legislativo N.° 017/2021 que Institui a Semana Municipal do Legislativo nas
escolas, objetivando fornecer aos alunos informações do Poder Legislativo e
dá outras providências, sendo o referido projeto aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes, seguindo o mesmo para redação final e sanção
por parte Poder Executivo Municipal, discussão, votação úr^ica e
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aprovação por unanimidade do projeto de resolução N.° 007/2021 que
regulamenta o uso dos veículos automotores da Câmara Municipal de Ipiaú,
Estado da Bahia e dá outras providências, seguindo o referido projeto para
redação final e publicação. Discussão, votação e aprovação do projeto de lei
N.° 026/2021 do Executivo Municipal que revoga a Lei Municipal n° 2.435, de
30 de junho de 2020, extinguindo a gratificação para os profissionais de saúde
que exercerem atividades ligadas ao combate à Pandemia Covid-19 pelo
SUS, o vereador Edson Marques Da Silva fez pedido de vista ao referido
projeto, e foi rejeitado pela Mesa Diretora por não encontrar amparo no
regimento interno da Câmara Municipal, sendo o referido projeto aprovado
por nove votos a três e seguindo para redação final e sanção por parte do
Executivo Municipal, na seqüência atendendo requerimento da vereadora
Andreia Novaes o Presidente pediu que o vereador Naciel Ramos fizesse uma
oração em favor da vida da senhora Joana Costa. Logo após o Presidente
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, 21 de outubro de 2021

Cláudio [obson Fernando Da Silva Moreira

Presidente
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