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Ata da décima quarta sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú do ano de
2022. Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois
(2610512022) as vinte horas (20h), teve início a 144 sessão ordinária do ano de
2022, o Presidente Robson Fernando da Silva Moreira solicitou do Primeiro
Secretário o Vereador Claudio Nascimento, que fizesse a chamada dos
vereadores, estando Presentes: Andreia Novaes de Oliveira, Claudio Manoel
Costa Nascimento, Cleber Santos de Souza, Cristiano Santos Souza, lvonilton
Conceição de Oliveira, José Humberto de Oliveira Costa, Lucas Louzado dos
Santos, Milton Costa Cruz, 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 Íizesse a leitura da Bíblia. DO PEQUENO
EXPEDIENTE constou: Votaçao e aprovação da ata da décima terceira sessão
ordinária do ano de 2022 realizada no dia 19 de maio de 2022, leitura dos ofÍcios
N.o 002, 003 e 00412022 do Controlador lnterno da Prefeitura Municipal de
lpiaú, leitura da indicação N.o 03812022 do Vereador Cristiano Santos Souza,
que indica ao Executivo Municipal a pavimentação da Rua K no Bairro Aloisio

Conrado, leitura da indicação N.o 03912022 do Vereador Orlando Santos, que

indica ao Executivo Municipal a recuperação das estradas vicinais na Zona rural

do município de lpiaú, leitura da indicaçâo N.o 04012022 do Vereador Robson
Moreira que indica ao Executivo Municipal a recuperação do piso da Avenida
Américo Castro, requerimento verbal da Vereadora Andreia Novaes, que solicita

envio de moção de parabéns ao Deputado Niltinho pela sua candidatura,

requerimento verbal do vereador Claudio Nascimento que solicita envio de ofício

ao Secretário Poleandro pedindo que se recupere o acesso a UDV no Bairro Vila

lrmã Dulce, o Presidente justiÍlcou a ausência do Vereador Edson Marques da

silva na presente sessão por o mesmo está participando de uma feira de saúde
na Cidade de Jequié, e justificou também a ausência do Vereador Naciel

Ramos, por o mesmo está acompanhando o seu sogro em viagem para

tratamento de saúde, 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 projeto

de resolução N.o 003/2022 do Vereador Robson Moreira, que concede a
Medalha Altino Cosme de Cerqueira à Doutora Rebeca Sampaio Lima e Silva,
leitura do projeto de resolução N.o 00412022 do Vereador Robson Moreira, que

Cosme De Cerqueira ao Dr. Raphael Vargas
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Scorpião, leitura do projeto de lei N.o 01212022 do Executivo Municipal que
extingue cargos de motorista I e motorista ll e dá outras providências, leitura do
projeto de lei N.o 01012022 do Legislativo Municipal que dispôe sobre a estrutura
organizacional da Câmara Municipal de lpiaú, Estado Da Bahia e dá outras
providências. Uso da Tribuna pelo Professor de Karatê, Ediney Da Silva Pereira,
onde o mesmo falou sobre as atividades do lpiaú Karatê Clube, esclarecendo
dúvidas dos vereadores presentes e recebendo apoio dos mesmo no seu
projeto. Logo após não havendo pQetos para serem apreciados na ORDEM DO
DIA o Presidente abriu espaço para as consideraçÕes Íinais aos vereadores
previamente inscritos, e logo após nada mais havendo agradeceu a presença de
todos e em nome de Deus encêrrou a sessão. Eu, Claudio 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 lnterno, que após lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo

Presidente assinada.

lpiaú 26 de maio de2022

Presidente
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