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Ata da vigésima quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú do
ano de 2021. Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e
vinte e um (16/09/2021) as vinte horas (20:00h), teve inicio a 24® 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, 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 23® (vigésima terceira) sessão ordinária realizada em
09/09/2021, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes,
leitura do oficio N.° 055/2021 do secretário de agricultura e meio ambiente do
município pedindo uso da tribuna, leitura do oficio N.° 184/2021 da Secretaria
de Saúde do município, leitura dos ofícios N.° 157 e 212 da Secretaria de
Educação e Cultura do município, leitura do oficio 026/2021 da Atlantic Nickel,
leitura do ofício N.° 001/2021 da vereadora Andreia Novaes, com pedido de
diária, leitura do oficio N.° 251/2021 do vereador Robson Moreira, com pedido
de diária, leitura da indicação N.° 103/2021 do vereador Cláudio Manoel costa
Nascimento, leitura das indicações N.° 104, 105 e 107/2021 do vereador
Ivonilton Conceição de Oliveira, leitura da indicação 106/2021 do vereador
Milton Costa Cruz, leitura da indicação N.° 108 e 109/2021 do vereador Cleber
Santos Souza, leitura da indicação N.° 110/2021 do vereador Cristiano Santos
Souza, leitura da indicação N.° 111/2021 do vereador Robson Moreira,
requerimento verbal do vereador Cleber Santos Souza, solicitando reposição
de lâmpadas no bairro Aloísio Conrado, Requerimento verbal do vereador
Ivonilton Conceição de Oliveira, solicitando a instalação de um quebra-molas
na Rua São Bartolomeu e liberação da quadra anexa ao Colégio Militar para a
prática de esportes por parte dos moradores, requerimento verbal da
vereadora Andreia Novaes solicitando a substituição de lâmpadas nas
imediações do Arara e instalação de um corrimão na parte alta da rua Carlos
Chagas, em seguida o presidente colocou em votação todas as indicações e
requerimentos sendo todos aprovados por unanimidade dos presentes. DO
GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do parecer conjunto favorável das
Comissões de Legislação, Justiça, Redação final e Direitos Humanos e
Comissão de Finanças, Orçamento e Serviço Público ao projeto de lei N°
016/2021 do Executivo Municipal, leitura do parecer conjunto favorável das
Comissões ̂  Legislação, Justiça, Redação final e ,Direitos Humanos e
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Comissão de Finanças, Orçamento e Serviço Público ao projeto de lei N.°
019/2021 do Executivo Municipal, leitura do parecer conjunto favorável das
Comissões de Legislação, Justiça, Redação final e Direitos Humanos e
Comissão de Finanças, Orçamento e Serviço Público ao projeto de lei N.°
020/2021 do Executivo Municipal, leitura do parecer favorável da Comissão de
Legislação, Justiça, Redação final e Direitos Humanos ao projeto de
resolução N.° 010/2021, leitura do projeto de lei legislativo N.° 016/2021 que
institui a semana de incentivo ao uso bicicletas e respeito ao ciclista no
Município de Ipiaú - Bahia e dá outras providências, leitura 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, em seguida o Presidente Robson Fernando da Silva
Moreira fez a entrega do título de cidadão ipiauense ao pastor Ney José
Gonçalves Ramalho, conforme resolução N.° 011 do ano de2017, o vereador
Lucas Louzado Fez a entrega de título de cidadão ipiauense ao senhor Nilson
Fernandes dos Santos conforme resolução N.° 006 do ano de 2017. DA
ORDEM DO DIA constou: Segunda discussão e votação do projeto de
resolução N.° 006/2021 do Legislativo Municipal, que institui o código de ética
e decoro parlamentar da Câmara Municipal de Ipiaú, cria a Comissão de
Ética, estabelece normas disciplinares e procedimentais e dá outras
providências, sendo o referido projeto aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, segunda discussão e votação do projeto resolução N.°
009/2021 que concede a medalha do mérito da segurança pública, Capitão
Milton pinheiro dos santos ao senhor Fábio Lima Nery, sendo o referido
projeto aprovado por unanimidade dos presentes, segunda discussão e
votação do projeto de resolução N.° 011/2021 que concede o Título de
cidadão ipiauense ao Senhor Paulo de Moura, sendo o referido projeto
aprovado por unanimidade dos presentes, primeira votação e discussão do
projeto de resolução N.° 010/2021 que concede título de cidadão ipiauense ao
senhor José Andrade Mendonça, sendo o referido projeto aprovado por
votação nominal por unanimidade dos vereadores presentes, o vereador
Cláudio Manoel Costa Nascimento pediu para que o presidente submetesse
ao plenário o pedido de Votação única do projeto de lei N° 016/2021 do
Executivo Municipal, sendo o referido pedido aprovado por unanimidade dos
presentes, em seguida o presidente colocou em discussão e votação única o
projeto de lei N.° 016/2021 do Executivo Municipal que que institui o plano
plurianual PPA do município de Ipiaú Ba para o quadriénio de 2022 a 2025,
sendo o referido projeto aprovado em votação nominal e única por
unanimidade dos vereadores presentes e seguindo para redação final, e
sanção por parte do Executivo municipal, discussão e votação única do
projeto de lei N.° 019/2021 do Executivo Municipal que autoriza o Poder
Executivo a proceder, instituição de órgão e unidade orçamentária e a
abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 465.458,48 (
quatroc^ntçs e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais e
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quarenta e oito centavos), para os fins que especifica e dá outras
providências, sendo o referido projeto aprovado em votação nominal e única
por unanimidade dos vereadores presentes seguindo o projeto para redação
final, e sanção por parte do Executivo Municipal, discussão e votação do
projeto de lei N.° 020/2021 que autoriza a chefe do Executivo a outorgar a
cessão de uso do imóvel público municipal que indica, ao governo do estado
da Bahia para o funcionamento da sede do Corpo de Bombeiros Militar da
Bahia e dá outras providências, sendo o referido projeto aprovado em votação
nominal e única por unanimidade dos vereadores presentes, e encaminhado
para redação final, e sanção por parte do Poder Executivo. Logo após o
presidente Robson Fernando da Silva Moreira abriu espaço para as
considerações finais aos vereadores previamente inscritos, que após a fala
dos edis 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, 16 de setembro de 2021.

laudioj^noel Cd^ Nascimento
Primeiro Secretário

ernando da Silva Moreira

Presidente
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