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

um (09/09/2021) as vinte horas (20:00h), teve início a 23® 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,
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 22® (vigésima segunda) sessão ordinária realizada em
02/09/2021, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes,
leitura do ofício N.° 179/2021 do Executivo Municipal com encaminhamento
dos projetos de lei N.° 017 e 018/2021 para apreciação por esta Casa
Legislativa, leitura do oficio N.° 185/2021 do Executivo Municipal com
encaminhamento dos projetos de lei N.° 019 e 020/2021 para apreciação por
esta casa Legislativa, leitura do oficio N.° 183/2021 da Secretaria de Saúde do
município dando ciência a esta Casa das ações em comemoração ao mês
alusivo do setembro amarelo, leitura do ofício N.° 023/2021 da empresa
Atlantic Nickel, solicitando a indicação de um novo suplente para compor a
CAE, leitura do oficio N.° 01/2021 do vereador Ivonilton Conceição de Oliveira,
justificando sua ausência na presente sessão, leitura do oficio N.° 001/2021da
Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Assistência Social e Direitos da
Mulher, solicitando diária para a mesma ir até a cidade de Salvador, leitura de
ofício do senhor Mecio Santos Ramaccotte, com pedido de reconhecimento
público por seu feito no município de Ipiaú-Ba, leitura da indicação N.°
102/2021 do vereador Naciel Ramos, solicitando repintura das faixas de
pedestre no municipio, leitura do requerimento N.° 041/2021 do vereador
Orlando Santos Ribeiro, indicando a construção de uma praça no largo da
Rua David Souza, na seqüência o Presidente Robson Moreira, solicitou uma
moção de aplausos ao senhor Mecio Santos Ramaccotte, o vereador Cleber
Santos de Souza, solicitou através de requerimento verbal a instalação de
duas faixas de pedestre nas imediações do Campo da Baixada, a vereadora
Andreia Novaes fez requerimento verbal solicitando a instalação de placas de
sinalização de trânsito no centro de Abastecimento, o vereador Orlando
Santos, pediu que fosse feito uma moção de aplausos á senhora Isabel
Cristina, diretora da UNEB pelo belíssimo trabalho desenvolvido pela mesma
a frente daquela instituição, o vereador Naciel Ramos, solicitou através de
requerimento^erbal para que se enviasse ofício à Secretaria de Urbanismotsyi(
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pedindo a poda de uma árvore na Escola José Lessa de Moraes, em seguida
o Presidente colocou em votação todos os requerimentos e indicações, 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
resolução N.° 009/2021 que concede a medalha do mérito da segurança
pública. Capitão Milton Pinheiro dos Santos, ao senhor Fábio Lima Nery,
leitura do parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação
final e Direitos Humanos ao projeto de resolução N.° 011/2021 do Legislativo
Municipal que concede título de cidadão ipiauense ao senhor Paulo de Moura,
leitura do parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação
final e Direitos Humanos ao projeto de resolução N.° 006/2021, que institui o
código de ética e decoro parlamentar da Câmara Municipal de Ipiaú, cria a
Comissão de Ética, estabelece normas disciplinares e procedimentais e dá
outras providências, leitura do projeto de lei N.° 017/2021 do Executivo
Municipal que dispõe sobre a instituição de incentivo variável por desempenho
de metas do programa previne Brasil e dá outras providências, leitura do
projeto de lei N.° 018/2021 do Executivo Municipal que dispõe sobre a
instituição do programa de qualificação das ações em vigilância em saúde
(PQAVS) no município de Ipiaú Ba e dá outras providências, leitura do projeto
de lei N.° 019/2021 que Autoriza o Poder Executivo a proceder, instituição de
órgão e unidade orçamentária e a abertura de créditos adicionais especiais
até o valor de R$ 465.458,48 ( quatrocentos e sessenta e cinco mil,
quatrocentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e oito centavos), para os fins
que especifica e dá outras providências, leitura do projeto de lei N.° 020/2021
do Executivo Municipal que autoriza a chefe do Executivo a outorgar a cessão
de uso do imóvel público municipal que indica, ao governo do estado da Bahia
para o funcionamento da sede do corpo de bombeiros militar da Bahia e dá
outras providências, em seguida o Presidente concedeu espaço na tribuna ao
Dr. Rafael Vargas, Defensor Público do município de Ipiaú, onde o mesmo
explanou sobre as ações e importância da Defensoria Pública no município,
logo após foi cedido espaço na tribuna à vereadora Andreia Novaes onde a
mesma falou sobre suas ações no município, na seqüência o vereador Nadei
Ramos também fez uso da tribuna onde o mesmo falou sobre a situação do
CETEP e a necessidade da união de todos em busca de solução. DA ORDEM
DO DIA constou: Primeira discussão e votação do projeto de resolução N.°
011/2021 que concede o Título de cidadão ipiauense ao Senhor Paulo de
Moura, sendo o referido projeto aprovado de forma nominal por onze (11)
votos a favor, primeira discussão e votação do projeto de resolução N.°
009/2021 do legislativo municipal que concede a medalha do mérito da
segurança pública, capitão Milton pinheiro dos santos ao senhor Fábio Lima
Nery, sendo o referido projeto aprovado de forma nominal por onze (11) votos
a favor, primeira discussão e votação do projeto de resolução N.° 006/2021 do
L^jislativ^O-Ç^unicípal que , que institui o código de ética e decoro parlamentar
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da Câmara Municipal de Ipiaú, cria a Comissão de Ética, estabelece normas
disciplinares e procedimentais e dá outras providências, sendo o referido
projeto aprovado por dez (10) votos a favor e um (1) voto contrário, segunda
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 e seguindo o mesmo 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, 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, 09 de setembro de 2021

idig^anoel Cosía^ascimento
Primeiro Secretário

Silva Moreira

Presidente
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