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Ata da décima quinta sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú do ano de

2022. Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois
(0210612022) as vinte horas (20h), teve início a 15a sessão ordinária do ano de

2022, o Presidente Robson Fernando da Silva Moreira solicitou do Primeiro

Secretário o Vereador Claudio Nascimento, que Íizesse a chamada dos

vereadores, estando Presentes: Andreia Novaes de Oliveira, Claudlo 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 Naciel Ramos, que o

mesmo Íizesse a leitura da Bíblia. DO PEQUENO EXPEDIENTE constou:

Votação e aprovação da ata da décima quarta sessão ordinária do ano de 2022

realizada no dia 26 de maio de 2022, leitura do ofício N.o 001 do lpiaú Karatê

Clube, leitura do ofício N.o 001 do Ambientalista Valmir Roque Dos Santos, com

pedido de uso da tribuna, leitura da indicação N.o 04112022 do vereador

Cristiano Santos Souza, que indica a pavimentação asfáltica da Avenida João

Durval Carneiro, leitura das indicaçôes N.o 042 e 04812022 do Vereador Robson

Moreira, que indica a manutenção do calçamento do encontro das ruas Élson

José e Rua do Laticínio, e indica a revitalização da sinalização vertical e

horizontal da BR 330 na Região do Passa Com Jeito, leitura da indicaçâo N.o

04312022 do Vereador Orlando Santos, que indica a duplicação da ponte que

liga o Bairro Da Conceiçâo ao centro da cidade, leitura da indicação N.o

04412022 do Vereador Lucas Louzado, que indica a instalaçáo de um quebra-

molas na Rua Edvaldo Santiago e a construção de uma calçada na mesma rua

para facilitar o transito dos pedestre e estudantes daquela localidade, leitura das

indicaçôes N.o 045 e 04612022 do Vereador José Humberto que indica o

patrolamento e cascalhamento das estradas da zona rural do município, leitura

da indicação N.o 047t2022 do Vereador Naciel Ramos, que indica uma correção

no calçamento da Rua Consuelo Pinheiro no Bairro Euclides Neto, requerimento

verbal do Vereador Claudio Nascimento que solicita envio de ofício ao Executivo

Municipal pedindo que seja feito os reparos necessários na pavimentação do

Município de lpiaú e solicita também a instalação de uma passarela junto a

ponte sobre o Rio Água Branca, como referência a Praça de Eventos Álvaro

do vereador Cleber Santos D--e Souza que solicita
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do Executivo Municipal o reparo do calçamento da Rua Água Branca e
agradeceu ao Executivo Municipal pelo reparo no esgoto da Rua Matheus
Vagner, requerimento verbal do Vereador Naciel Ramos que solicita envio de
moção de pesar aos familiares do Senhor Valdenilton Santa Sampaio pelo
falecimento do mesmo, requerimento verbal do Vereador José Humberto que
solicita do Executivo Municipal a manutenção da cobertura da praça da Bíblia
pois a mesma encontra-se danificada, requerimento verbal do vereador Edson
Marques da Silva que solicita envio de moção de parabéns a senhora juliana
Marques pelo seu aniversário, e solicita ao Executivo Municipal a contratação
de uma empresa para que possa fazer a manutençâo do calçamento do
Município de lpiaú, requerimento verbal da vereadora Andreia Novaes, que
solicita envio de moção de parabéns ao Advogado Milton Pinheiro, e solicita do
Executivo Municipal recuperação do calçamento da Fazenda Do Povo, 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 favorável ao projeto de lei
N.o 01212022 do Executivo Municipal que extingue cargos de motorista I e
motorista ll e dá outras providências, leitura do parecer favorável ao projeto de
lei legislativo N.o 009/2022 que dispÕe sobre a criação do plano de cargos,
carreiras e salários dos servidores públicos da Câmara Municipal de lpiaú,
estado da Bahia e dá outras providencias, leitura do parecer Íavorável ao projeto
de lei N.o 01012022 do Legislativo Municipal que dispÕe sobre a estrutura
organizacional da Câmara Municipal de lpiaú Estado da Bahia e dá outras
providências, Uso da Tribuna pelo Senhor Guberlando José da silva, Consultor
em cidades inteligentes, onde o mesmo falou sobre a REURB e necessidade da
implantação de um projeto de reorganização em nossa cidade, Uso da tribuna
pelos representantes da APLB-sindicato representados pelo Professor Maurício
e a Professora Tatiana Eça, onde a mesma afirmou sem provas que ouviu de
um vereador desta Casa "que precisamos tirar essa velharia da educação, e
afirmou também sêm provas que os vereadores tinham interesse na realização
de concurso Reda porque cada vereador teria uma cota de indicaçóes. NA
ORDEM DO DIA constou: Pedido do Vereador Claudio Nascimento para que o
projeto de lei N.o 01212022 do Executivo Municipal que extingue cargos de
motorista I e motorista ll e dá outras providências, Íosse volado em votação
única por ter sido este projeto protocolado em regime de urgência especial, o
que foi acatado pelo Presidente e por unanimidade dos vereadores presentes,

discussão e votação ún
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sendo aprovado por unanimidade, seguindo para redação final pela Comissão e
sanção por parte do Executivo Municipal, na sequência o Vereador Claudio
Nascimento pediu ao Presidente para que fosse submetido ao plenário o pedido
de discussâo e votação única dos projetos de Lei legislativo N.o 009 e 01012022,
sendo este pedido aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, em
seguida o Presidente colocou em discussão e votação única o projeto de lei
legislativo N.o 009/2022 que dispõe sobre a criação do plano de cargos,
carreiras e salários dos servidores públicos da Câmara Municipal de lpiaú,
estado da Bahia e dá outras providencias, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes e seguindo para redaçáo Íinal pela comissão e sanção
pelo Executivo Municipal, a seguir o Presidente colocou em discussão e votação
única o projeto de lei legislativo N.o 01012022 que dispôe sobre a estrutura
organizacional da Câmara Municipal de lpiaú Estado da Bahia e dá outras
providências, sendo o mencionado projeto aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes e seguindo para redaçâo final pela comissâo e sanção
pelo Executivo Municipal. Logo após o Presidente abriu espaço para as
considerações finais aos vereadores previamente inscritos, e 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
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 02 de junho de 2022
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