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Ata da décima primeira sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú do ano
de 2022. Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois
(2810412022) as vinte horas (20h), teve início a 114 sessão ordinária do ano de
2022, o Presidente Robson Fernando da Silva Moreira solicitou do primeiro

Secretário o Vereador Claudio Manoel Costa Nascimento, que fizesse a
chamada dos vereadores, estando Presentes: Alessandro Moreira de Jesus,
Andreia Novaes de Oliveira, Claudio Manoel Costa Nascimento, Cleber Santos
de Souza, Cristiano Santos Souza, Edson Marques da Silva, lvonilton 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, em nome de Deus abriu a Sessão e
na sequência solicitou a execução do hino de lpiaú, em seguida pediu ao
vereador José Humberto, que o mesmo fizesse a leitura da BÍblia. DO
PEQUENO EXPEDIENTE constou: Votação e aprovaçâo da ata da décima
sessão ordinária do ano de 2022 realizada em 19 de abril, leitura dos ofícios N.o

077,078,086 e 093 do Executivo Municipal, leitura da indicação N.o 02312022
do Vereador Cristiano Santos Souza, que indica ao Executivo Municipal a
recuperação da pavimentação da Rua Walter Hohlenwerger, leitura da indicação
N.o 02412022 do Vereador José Humberto, que indica a roçagem e poda de
árvores no entorno do PSF AlÍpio Prado Correia, requerimento verbal do
Vereador Claudio Nascimento que solicita envio de moçâo de pesar aos
familiares do senhor Gidoval de Jesus e da professora Noemia ambos falecidos
na última semana, requerimento verbal do Vereador Naciel Ramos, que solicita
envio de moção de pesar aos familiares do senhor José Ângelo (Zeca do
trompete), o mesmo vereador solicitou também que se enviasse oÍÍcio à
Secretaria de infraestrutura pedindo que fosse reconstruÍdo em regime de
urgência o guard rail da Ponte que liga a Rua Água Branca à Vila Esperança e
solicitou também que o Executivo Municipal requaliÍique a Praça Zeca Vereador
a praça do posto de saúde Noé BonÍim, requerimento verbal da Vereadora
Andreia Novaes que solicita envio de ofÍcio ao Executivo Municipal pedindo a
retirada de entulho da Rua ltapagipe, recuperação do calçamento da Rua Elson
José dos Santos e roçagem e patrolamento na Rua Wilson Menezes no Bairro
Vila lrmã Dulce, requerimento verbal do Vereador Edson Marques da Silva que
pede envio de moçáo de pesar aos Íamiliares do senhor Clovis do Taxi,
requerimento verbal do Vereador lvonilton Conceiçáo que de
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Reis soares no Bairro Euclides Neto, requerimento verbal do Vereador José
Humberto que solicita o reparo da pavimentação da rua F no Bairro constança,
reparo do calçamento da Rua Elson José e retirada de árvore da Rua Altino
cerqueira, requerimento verbal do vereador cleber santos de souza solicitando
que a Mesa Diretora Íaça uma relação dos projetos aprovados pela Câmara no
ano de 2021 que ainda não foram sancionados, em seguida o presidente
colocou em votação todas as indicaçÕes e requerimentos sendo todos
aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. DO GRANDE
EXPEDIENTE constou: Leitura do parecer conjunto Íavorável da Comissão de
Legislação, Justiça, Redação Final e Direitos Humanos e Comissão de
Finanças, Orçamento e Serviços Públicos, ao proleto de lei do Executivo
Municipal N.o 009/2022 que dispÕe sobre o pagamento retroativo referente ao
incentivo variável por desempenho de metas do Programa Previne Brasil e dá
outras providências, leitura do projeto de lei N.o 00612022 do Executivo Municipal
que dispôe sobre a denominaçâo do Complexo Municipal de Saúde Adilson
Barreto Duarte, localizado no município de lpiaú/Bahia, leitura do projeto de lei
N.o 01012022 do Executivo Municipal que revoga as leis municipais N.o 1.913 de
02 de março de 2009 e N.o 2.268 de 29 de março de 2017, para adequar a
legislação municipal que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios,
termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperaçáo, na forma
que indica e dá outras providências, DA ORDEM DO DIA constou: Segunda
discussão e votação do projeto de lei legislativo N.o 011/2022 que dispôe sobre
a proibiçao de ediÍicaçôes, de qualquer natureza, sobre as redes ou instalaçôes
operacionais de: drenagem de águas pluviais, abastecimento de água e
esgotamento sanitário no âmbito do Município de lpiaú e dá outras providências,
sendo o referido projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes e
seguindo o mesmo para redação final, e sançâo por parte do Executivo
Municipal, discussão e votação única do projeto de lei N.o 00912022 do
Executivo Municipal que dispõe sobre o pagamento retroativo referente ao
incentivo variável por desempenho de metas do Programa Previne Brasil e dá
outras providências, sendo o referido projeto aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, seguindo o mesmo para redação final, e sanção pelo
Executivo Municipal. Em seguida o Presidente abriu espaço para as
considerações finais aos vereadores previamente inscritos, e logo após nada
mais havendo agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou a
sessão. Eu, Claudio Manoel Costa Nascimento, Primeiro Secretário, autorizei o
f,ruãq1Vafdplino de Souza lavrar a presente ata, sgguindo rigorosame4td o Art.
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128 e seus parágrafos do Regimento lnterno, que após lida e aprovada,
devidamente por mim e pelo Presidente assinada.

lpiaú 28 de abril de2022
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