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Ata da vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú. Aos
doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um
(12/08/2021) as vinte horas (20:00h), teve início a 20® 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 José Humberto, que o mesmo fizesse a
leitura da Bíblia. DO PEQUENO EXPEDIENTE constou: Votação e
aprovação das atas: Da 19® (décima nona) sessão ordinária realizada
em 05/08/2021, ata da sessão solene de abertura dos trabalhos do
segundo período legislativo realizada em 05/08/2021 que foram
aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes, leitura do oficio
001/2021 do vereador José Humberto de Oliveira Costa, leitura da
indicação 082/2021 do vereador Cleber Santos de Souza, indicando a
instalação de um redutor de velocidades (quebra-molas) na rua dois
Bairro Santa Rita, leitura da indicação 083/2021 do vereador Cleber
Santos de Souza, indicando a construção de quebra-molas na Rua da
Banca, leitura da indicação 084/2021 do vereador Robson Fernando da
Silva Moreira, indicando o patrolamento e cascalhamento da Região dos
Bois, leitura do requerimento 031/2021 do vereador Cleber santos de
Souza, solicitando informações sobre o convênio entre a Prefeitura
Municipal de Ipiaú e a empresa Pátios e Guinchos, Leitura do
requerimento 032/2021 do vereador Cleber Santos de Souza, que
solicita espaço na tribuna, o Vereador Orlando Santos Ribeiro solicitou
através de requerimento verbal que o Presidente convocasse a
Secretária de Educação do Município para prestar esclarecimentos,
logo após o Presidente colocou em votação todas as indicações e
requerimentos, sendo todos aprovados por unanimidade dos vereadores
presentes. DO GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do projeto de
lei legislativo n° 014/2021 que denomina de Rua Antônio Feitosa
Sobrinho, a atual Rua Quatro (4) no Loteamento Bom Jardim Santa Rita,
lei^ra do p^eto de resolução n° 009/2021 do vereador Cleber Santos
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de Souza que concede a comenta Altino Cosme de Cerqueira ao
senhor Fabio Lima Nery, leitura do parecer favorável da Comissão de
Legislação, Justiça, Redação Final e Direitos Humanos ao projeto de lei
do Executivo Municipal n° 015/2021 que altera o artigo 39 da lei
municipal n° 2.302 de 18 de dezembro de 2017, modificando as
representações na composição do conselho municipal de política
cultural, na seqüência o Presidente concedeu espaço na tribuna por dez
minutos à vereadora Andreia Novaes de Oliveira, onde a mesma falou
sobre a atual situação das filas dos bancos na cidade de Ipiaú, e
recebeu apoio dos demais edis no sentido de ir em busca de uma
solução para resolver essa situação. DA ORDEM DO DIA constou;

® votação do projeto de lei do Executivo Municipal n°015/2021 que altera o artigo 39 da lei municipal n° 2.302 de 18 de
dezenibro de 2017, modificando as representações na composição do
conselho municipal de política cultural, sendo o referido projeto
aprovado em primeira votação por unanimidade dos vereadores
presentes. Logo após o Presidente Robson Fernando da Silva Moreira
abriu espaço para as considerações finais dos 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, 12 de agosto de 2021.

laudií>Manoel Oo^í^j^scimento
Primeiro Secretário

.obsônT^nando da Silva Moreira
Presidente
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