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Ata da vigésima segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Ipiaú do ano de 2021. Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois
mil e vinte e um (02/09/2021) as vinte horas (20:00h), teve início a 22®
sessão ordinária do ano de 2021, o Presidente solicitou do primeiro
secretário, 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, 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
José Humberto, que o mesmo fizesse a leitura da Bíblia. DO PEQUENO
EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação da ata da 21® (vigésima
primeira) sessão ordinária realizada em 19/08/2021 aprovada por
unanimidade dos vereadores presentes, leitura do ofício N.° 167/2021 do
Executivo Municipal dando ciência a esta Casa da sanção da lei n°
2.462, leitura dos ofícios N.° 178,193 e 194/2021 da Secretaria de

Educação e Cultura, leitura do ofício N.° 164/2021 da APLB solicitando o
uso da tribuna, leitura do oficio N.° 041/2021 do Vereador Orlando

Santos, leitura do ofício N.° 06/2021 do Grupo de Apoio às Pessoas em
Convivência Com Câncer (GAPCC), leitura das indicações N.° 088 e
089/2021 do vereador José Humberto indicando a sinalização de
trânsito na zona rural e construção de praça pública no Bairro Dois de
Dezembro, leitura da indicação N.° 090/2021 do Vereador Cristiano
Santos Souza, indicando a construção de um redutor de velocidades na
rua Pará, leitura das indicações N.° 091, 095, 096, 097 e 101/2021 do
vereador Robson Fernando da Silva Moreira indicando a readequação
de três quebra-molas na Avenida Benedito Lessa, recolhimento de
animais de médio e grande porte soltos nas ruas, instalação de poste de
iluminação na Rua Conceição, manutenção de iluminação pública na
Rua Bela Vista e instalação de refletores no Campo do Arara, leitura das
indicações N.° 092, 093 e 094/2021 do vereador Ivonilton Conceição de
Oliveira indicando a pavimentação da rua Luis Penha, construção de
uma Praça no Bairro Ubirajara Costa e requalificação da praça Ubirajara
Costa no Bairro São José Operário, leitura da indicação N.° 098/2021 do
vereador Cleber Santos de Souza, indicando a construção de um
redutor de velpG|idades na rua Pará, leitura das indicações N.°^99 e
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100/2021 do vereador Naciel Ramos, indicando a construção de uma
guarita na região do Ribeirão do Félix e pavimentação da rua Jaci
Barreto, requerimento verbal do vereador e Presidente Robson Moreira
solicitando o uso da tribuna desta Casa no dia 09/02/2021 pelos
defensores públicos de Ipiaú e moção de pesar aos familiares do senhor
José Salustiano Lopes pelo seu falecimento, requerimento verbal da
vereadora Andreia Novaes de Oliveira pedindo uma moção de pesar á
senhora Daniela da Região do Tingui pelo falecimento do seu pai,
requerimento verbal dos vereadores Cleber Santos de Souza, José
Humberto e Cláudio Manoel Costa Nascimento pedindo uma moção de
pesar aos familiares da senhora Valmira Bispo dos Santos pelo seu
falecimento. Requerimento verbal do vereador Cláudio Manoel Costa
Nascimento solicitando uma moção de aplausos para a UDV Núcleo
Amor Divino em Ipiaú pelos seus 60 anos, requerimento verbal do
Vereador José Humberto solicitando uma moção de parabéns para sua
filha Rebeca Bandeira Costa pelos seus 15 anos, o vereador Ivonilton
Conceição de Oliveira pediu que constasse em ata a ausência da placa
com seu nome pela quarta sessão, em seguida o Presidente colocou em
votação todos os requerimentos e indicações do pequeno expediente,
sendo todos aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. DO
GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do parecer favorável da
Comissão de Legislação, Justiça, Redação final e Direitos Humanos ao
projeto de lei legislativo N.° 014/2021 que denomina de Rua Antônio
Feitosa Sobrinho a atual Rua Quatro (4) no bairro Jardim Santa Rita,
leitura do projeto de resolução N.° 010/2021 do vereador Lucas Louzado
que concede título de ipiauense ao senhor José Andrade Mendonça,
leitura do projeto de resolução 011/2021 do vereador Cleber Santos de
Souza, que concede título de cidadão ipiauense ao senhor Paulo de
Moura, logo após foi cedido espaço na tribuna à Comissão de
Educação desta casa representada pelo vereador Naciel Ramos onde o
mesmo falou sobre a situação do CETEP, em seguida o presidente
concedeu espaço na tribuna à senhora Larissa Dias, Secretária de
Saúde do município de Ipiaú onde a mesma falou sobre o atual
momento da saúde, e esclareceu dúvidas dos vereadores, logo após o
Presidente sugeriu aos demais vereadores que fosse dispensado o uso
da palavra dos edis nas considerações finais e colocou em votação o
referido pedido, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, na
seqüência o presidente cedeu espaço na tribuna ao representante da
família do senhor José de Assis. DA ORDEM DO DIA constou: Segunda
discussão e votação do projeto de lei legislativo N.° 011/2021 que
dispõe, sobre denominação de praça pública, situada na rua da Grapja,
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sendo 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° 013/2021
que dispõe, sobre denominação da atual rua I, situada no bairro Aloísio
Conrado, sendo aprovado por unanimidade dos presentes e seguindo
para redação final e sanção por parte do Executivo Municipal, primeira
discussão e votação do projeto de lei legislativo N.° 014/2021 que
denomina de Rua Antônio Feitosa Sobrinho a atual Rua Quatro (4) no
bairro Jardim Santa Rita, sendo o referido projeto aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. Logo após o Presidente
Robson Fernando da Silva Moreira 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, 02 de setembro de 2021.
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