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CÂMARA MUNICIPAL DE IPIAÚ
IHIAU estado da BAHIA - CNPJ: 13.246.442/0001-64

Praça Alberto Pinto, n" 01, Centro, Iplaú-BA, Cep: 45570-000

Ata da vigésima sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú do ano
de 2021. Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um

(07/10/2021) as vinte horas (20:00h), teve início a 26® 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, José Humberto de Oliveira

Costa, Lucas Louzado dos Santos, Milton Costa Cruz, Nadei 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 Biblia.

DO PEQUENO EXPEDIENTE constou: Leitura, votação e aprovação da ata
sintética da sessão que foi prejudicada no dia 30/09/2021, votação e
aprovação da ata da 25® (vigésima quinta) sessão ordinária realizada em

23/09/2021, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes,
leitura do ofício N.° 035/2021 do vereador Orlando Santos solicitando o uso da

tribuna pela professora Izabel Cristina Dias, leitura do oficio N.° 057/2021 do

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente pedindo reagendamento para o
uso da tribuna pelo mesmo, leitura do ofício N.° 208/2021 do ILABANTO-

(Instituto Latino Americano de Tradições Afro Bantu) solicitando o uso do

plenário da Câmara de Vereadores no dia 17 de novembro pelo referido
instituto, leitura das indicações N.° 117, 118, 121 e 122 do vereador Naciel

Ramos, com as seguintes indicações: Retirada de veículos abandonados nas

vias públicas, instalação de um quebra-molas na rua da Granja, aquisição de
um etilômetro (BAFÔMETRO) para o município de Ipiaú e uma moção de
pesar aos familiares do senhor Ariston Gomes de Oliveira, pelo seu
falecimento, leitura da indicação N.° 119/2021 do vereador Cláudio

Nascimento, indicando a pavimentação das ruas: Talma Reis, Telma Doroteia,
Rua Da Força e Segunda Travessa Itapagipe, leitura da indicação N.°

120/2021 do vereador Robson Moreira indicando a instalação de dois quebra-
molas na Rua Antônio Barnabé Da Silva, o vereador Cláudio Nascimento

pediu que fosse votada uma moção de repúdio ao serviço de atendimento ao

cliente prestado pela Coeiba em Ipiaú sendo a referida moção aprovada por
08 votos a 02, o vereador Alessandro Moreira de Jesus propôs uma moção de
repúdio ao Executivo Municipal, sendo a seguinte moção reprovada por 07

votos a 03, o vereador Naciel Ramos solicitou espaço na tribuna na sessão
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ordinária do dia 14/10/2021 para o médico mastoiogista Dr. Fábio Silva, em

seguida o Presidente colocou em votação os requerimentos e indicações

sendo todos aprovados por unanimidade dos presentes. DO GRANDE

EXPEDIENTE constou: Leitura do projeto de decreto legislativo N.° 001/2021

que dispõe sobre a autorização de doação/devolução de veículo de propriedade da
Câmara Municipal de Ipiaú, à Prefeitura Municipal de Ipiaú, e dá outras providências,

leitura do projeto de resolução N.° 012/2021 que concede titulo de cidadã ipiauense
à senhora Flavia Mendonça, leitura do projeto de lei N.° 023/2021 do Executivo
Municipal que Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual 2022-2025, instituído
pela Lei n° 2.467, de 21 de setembro de 2021, e dá outras providências, leitura do
projeto de lei N.° 024/2021 do Executivo Municipal que estima a receita e fixa
despesa do município de Ipiaú para o exercício financeiro de 2022 e dá outras

providências. DA ORDEM DO DIA constou: votação e aprovação do pedido

do vereador Cláudio Nascimento para que o projeto de decreto legislativo N.°

001/2021 e projeto de lei N.° 023/2021 do Executivo Municipal entrassem na

ordem do dia, sendo aprovado o referido pedido por unanimidade, segunda

discussão e votação do projeto de lei N.° 017/2021 que dispõe sobre a

instituição variável por desempenho de metas do programa Previne Brasil e

dá outras providências, sendo o referido projeto aprovado por unanimidade

dos presentes e seguindo para redação final e sanção por parte do Poder

Executivo Municipal, segunda 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 município de

Ipiaú-Ba e dá outras providências, sendo o referido projeto aprovado por

unanimidade dos vereadores presentes e seguindo para redação final e

sanção por parte do Executivo Municipal, votação e aprovação do projeto de

decreto legislativo N.° 001/2021 que dispõe sobre a autorização de

doação/devolução do veículo automotor da Marca FIAT, modelo PALIO WEEK ELX

FLEX, combustível - álcool/gasolina, ano de fabricação ano 2006, ano do modelo

2007- cor PRETA; placa JOA4438, chassi 9BD17301A74179925, RENAVAM -

888753195 atualmente pertencente á Câmara Municipal de Ipiaú que será

doado/devolvido a prefeitura Municipal de Ipiaú, votação e aprovação do projeto de
lei N.° 023/2021 do Executivo Municipal que Dispõe sobre a alteração do Plano

Plurianual 2022-2025, instituído pela Lei n° 2.467, de 21 de setembro de 2021, e dá

outras providências, sendo o referido projeto aprovado por unanimidade dos

presentes e seguindo para redação final e sanção por parte do Executivo Municipal.

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,
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autorizei o servidor Vaidelino 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, 07 de outubro de 2021

lojyianoel Cosiaiqa
rimeiro Secretári

■érnando da Silva Moreira
Presidente
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Vereadores presentes na vigésima sexta sessão ordinária do dia 07 de outubro
do ano de 202'l.

Ale oreira de Jesus.

Cleber Santos de Souza.

ristiano Santos Souza:

José Humberto de Oliveira Costa.

Lucas LDu^dQ,dos Santos.

antos

Orlando dos^antos Rit5éiro
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