
SíSi"«"iS CÂMARA MUNICIPAL DE IPIAÚ
I PI AM ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 13.246.442/0001-64

Praça Alberto Pinto, n° 01, Centro, Ipiaú-BA, Cep: 45570-000

Ata da vigésima quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú do
ano de 2021. Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e um (23/09/2021) as vinte horas (20:00h), teve início a 25® 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, 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 José Humberto, que o mesmo fizesse a leitura da Bíblia.
DO PEQUENO EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação da ata da 24®

(vigésima quarta) sessão ordinária realizada em 16/09/2021, sendo aprovada

por unanimidade dos vereadores presentes, leitura do ofício N.° 187/2021 do
Executivo Municipal dando ciência a esta casa da sanção das leis N.° 2.463 e
2.464, leitura do ofício N.° 193/2021 do Executivo Municipal dando ciência a

esta casa legislativa da sanção das leis N.° 2.465 e 2.466, leitura do ofício N.°
191/2021 da Secretaria Municipal de Saúde, leitura do ofício 240/2021 da

polícia civil solicitando o espaço do auditório da Câmara de vereadores para o
lançamento do projeto DEAM INTINERANTE, leitura do ofício 001/2021 da
LDI-Liga Desportiva de Ipiaú, leitura do ofício 010/2021 do vereador Cleber
Santos Souza, com pedido de diária, leitura da indicação N.° 112/2021 do
vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento, com solicitação de construção

de um muro arrimo na Rua Milton Pinheiro, leitura das indicações N.° 113 e

114/2021 do vereador Naciel Ramos, com solicitação de instalação de um

semáforo no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Vicente Júlio

Aragão e pedido de retirada de entulho na rua Dr. Marques Filho, leitura das
indicações N.° 115 e 116/2021 do vereador José Humberto que solicita
pavimentação das ruas Claudionilio Moreira e Rua Carlos Alberto no Bairro
Santa Rita e instalação de corrimão na Rua Antônio José Motta Pinheiro,
leitura da indicação N.° 117/2021 do vereador Cristiano santos Souza que
indica a reforma do ponto de ônibus situado na Avenida Lauro de Freitas,

requerimento verbal do vereador José Humberto solicitando do Poder
Executivq^Municipal a construção de uma guarita na garagem municipal,
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requerimento verbal da vereadora Andreia Novaes ao Executivo Municipal

pedindo a construção de uma galeria na rede de esgoto e uma praça no

Bairro Sitio do Pica-pau, requerimento verbal do vereador Ivonilton Conceição

pedindo dois quebra-molas, um no Loteamento Bom Jardim e outro na Rua

São Bartolomeu, logo após o Presidente colocou em votação todas as

indicações e requerimentos sendo todos aprovados por unanimidade dos

presentes, na seqüência foi feita pelo edil Cláudio Manoel Costa Nascimento

a entrega de titulo de cidadão ipiauense ao senhor Braz Tito Da Cruz. DO

GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do parecer conjunto favorável das

Comissões de Legislação, Justiça, Redação final e Direitos Humanos e

Comissão Educação, Esporte, Cultura, Saúde, Assistência Social e Direitos

da Mulher ao projeto de lei N.° 017/2021 do Executivo Municipal, que dispõe

sobre a instituição variável por desempenho de metas do programa Previne

Brasil e dá outras providências, leitura do parecer favorável da Comissão de

Legislação, Justiça, Redação final e Direitos Humanos ao projeto de lei

legislativo N.° 010/2021 que denomina de Praça dos Orixás a praça pública

localizada no Loteamento Bom Jardim Bairro Euclides Neto, leitura do parecer

conjunto favorável das Comissões de Legislação, Justiça, Redação final e

Direitos Humanos e Comissão Educação, Esporte, Cultura, Saúde,

Assistência Social e Direitos da Mulher ao projeto de lei N.° 018/2021 que
dispõe sobre a Instituição do programa de qualificação das ações de vigilância em saúde

(PQAVS) no município de Ipiaú-Ba e dá outras providências, leitura 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, em seguida o

Presidente concedeu espaço na tribuna ao Presidente da LDI-Liga Desportiva
De Ipiaú senhor Amilton França onde o mesmo falou das futuras ações da
referida liga, logo após o Presidente também concedeu espaço na tribuna ao
senhor Nasser Barros por 10 minutos. DA ORDEM DO DIA constou: Segunda

discussão e votação do projeto de resolução N.° 010/2021 do Legislativo

Municipal, que concede titulo de cidadão ipiauense ao senhor José Andrade

Mendonça, sendo o referido projeto aprovado por unanimidade dos

vereadores presentes, primeira discussão e votação do projeto de resolução
N.° 010/2021 do Legislativo Municipal que denomina de Praça dos Orixás a
praça pública localizada no Loteamento Bom Jardim no Bairro Euclides Neto

Ipiaú-Ba, sendo o referido projeto reprovado pois o mesmo obteve 6 votos a

favor e 6 votos contrário, primeira discussão e votação do projeto de lei N.°
017/2021 que dispõe sobre a instituição variável por desempenho de metas

do prografna Previne Brasil e dá outras providências, se tido o referido projeto
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aprovado por unanimidade dos presentes, primeira discussão e votação do

projeto de lei N.° 018/2021 do executivo municipal que dispõe sobre a

instituição do programa de qualificação das ações de vigilância em saúde

(PQAVS) no municipio de Ipiaú-Ba e dá outras providências, sendo o referido

projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 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, 23 de setembro de 2021.

Claudio^^oel Cq^ta'Nascimento
'rimeiro SecretaTll

amando da Silva Moreira

Presidente

E-mail: fale@camaraipiau.ba.gov.br

(73) 3531-5476/7032


