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Ata da vigésima sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú do
ano de 2021. Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte
e um (14/10/2021) as vinte horas (20:00h), teve início a 27® 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, 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 26®
(vigésima sexta) sessão ordinária realizada em 07/10/2021, sendo aprovada
por unanimidade dos vereadores presentes, leitura do ofício N.° 212/2021 do
Executivo Municipal, leitura do requerimento N.° 034/2021 do vereador Cleber
Santos De Souza solicitando o uso da Tribuna para o senhor Leandro
Macedo, leitura da indicação N.° 124/2021 do vereador Naciel Ramos dos
Santos indicando a reposição e instalação de novas lixeiras no município de
Ipiaú, leitura das indicações N.° 125 e 126/2021 do vereador Cristiano Santos
Souza que indica a pavimentação da Rua Neide Sampaio e Rua Porto Alegre,
requerimento verbal do vereador Naciel Ramos solicitando envio de ofício á
Diretoria de Trânsito Municipal para que seja instalado um guard rail nas
imediações do Arara, requerimento verbal do vereador Cleber Santos de
Souza pedindo a patrolamento da rua dom Avelar Viléia e pedido de
convocação do Secretário de indústria e comércio do município de Ipiaú,
requerimento verbal do vereador José Humberto com pedido de envio de
moção de aplausos à todos os professores através da APLB pela
comemoração do dia do Professor, em seguida o Presidente colocou em
votação todos os requerimentos, indicações e convocação do Secretário de
Indústria e Comércio, sendo todos aprovados por unanimidade dos presentes.
DO GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do parecer favorável conjunto
das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Direitos Humanos e
Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Saúde, Assistência Social e
Direitos Da Mulher ao projeto de lei legislativo N.° 017/2021, leitura do
parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e
Direitos Humanos ao projeto de lei legislativo N.° 016/2021, leitura do projeto
de lei N.° 025/2021 do Executivo Municipal que cria o (FME) Fundo Municipal
de Educação do Município de Ipiaú e dá outras providências, leitura do
projeto de lei N.° 018/2021 do Legislativo Municipal que dispõe sobre a
jjjstalaçãp^ equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecirpento
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de água, o vereador Nadei Ramos pediu que o Presidente colocasse em
votação o pedido de dispensa de parecer e pedido de votação única do
projeto N.° 025/2021 do Executivo Municipal, sendo aprovado o referido
pedido por unanimidade dos presentes, na seqüência foi entregue pelo
vereador Orlando Santos, uma moção de aplausos à Professora Izabel
Cristina Dias Diretora da UNEB Campos XXI, logo após foi concedido espaço
na tribuna para que a mesma falasse sobre a situação da referida
universidade em Ipiaú, nesse momento a Presidência da sessão foi assumida
pelo Vice Presidente Nadei Ramos pois o Presidente precisou se ausentar da
sessão, em seguida o Presidente em exercício cedeu espaço na tribuna para
o vereador Cláudio Nascimento para que o mesmo fizesse a leitura de uma
nota do Executivo Municipal. DA ORDEM DO DIA constou: Discussão,
votação e aprovação do projeto de lei N.° 025/2021 do Executivo Municipal
que cria o (FME) Fundo Municipal de Educação do Município de Ipiaú e dá
outras providências, sendo o referido projeto aprovado por unanimidade dos
presentes seguindo para redação final e sanção por parte do Poder Executivo
Municipal, primeira 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,
primeira 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 em primeira votação por unanimidade dos
vereadores presentes. Logo após o Presidente em exercício 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 em exercício
assinada.

Ipiaú, 14 de outubro de 2021

láudio^^oel OesE^ascimento Naciel Ramos dos Santos
■fímeiro Secretário Presidente em exercício
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