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Ata da décima segunda sessão ordinária da câmara Municipalde lpiaú do
ano de 2022. Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e
dois (1210s12022) as vinte horas (20h), teve início a 12a sessão ordinária
do ano de 2022, o Presidente Robson Fernando da silva Moreira solicitou
da segunda secretária a vereadora Andreia Novaes de oliveira, que
fizesse a chamada dos vereadores, estando presentes: Alessandro
Moreira de Jesus, Andreia Novaes de oliveira, claudio Manoel costa
Nascimento, cleber santos de 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 lvonilton Conceição, que o mesmo
fizesse a leitura da Bíblia. Do PEeuENo EXPEDIENTE constou: votação
e aprovação das atas: Da décima primeira sessão ordinária do ano de
2022 realizada em 28 de abril, ata sintética da sessão que seria realizada
no dia 05 de maio de 2022 e ata da sessão extraordinária realizada no dia
10 de maio de 2022, justiftcativa de ausência do vereador cristiano
santos, leitura do ofício N.o 2s8 do Tribunal Regional Do Trabalho com
solicitação de cessão de servidor da câmara Municipal de lpiaú ao mesmo
Tribunal, leitura das indicaçôes N.o o2s e 02612022 do Vereador Naciel
Ramos que solicita do Executivo Municipal a retirada de areia das vias
públicas das ruas do Bairro Dois de Dezembro, e calçamento da Rua Água
Branca, leitura das indicações N.o 027, O2B, 029 e O3O\2O22 do Vereador
lvonilton conceição de oliveira que solicita do Executivo Municipal a
instalação de duas lombadas no Bairro Euclides Neto, pintura de faixa de
pedestre na Rua Pensilvânia e solicitação de pavimentação das Ruas
Nara Neri e Rua Luiz Penha, leitura das indicaçÕes 031 032 e 03312022
do vereador cristiano santos souza que indica ao Executivo Municipal a
recuperação do calçamento da Rua F no Bairro constança, o patrolamento
e roçagem da Avenida Jequitibá, e o calçamento da Travessa Aloisio
Barreto, leitura da indicação N.o 034t2022 do Vereador M
que indica o patrolamento da Rua que está local
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de Abastecimento, Requerimento verbal do Vereador Cleber Santos de
Souza, que pede providências ao Executivo Municipal quanto ao esgoto da
Rua Mateus Wagner, e fiscalização do areal do Arara quanto a retirada de
areia do local, e ainda solicitou também o reparo no esgoto da Travessa
Carlos Borges De Souza, requerimento verbal do vereador Orlando Santos
solicitando moção de parabéns ao jovem Mateus pelo empreendimento da
Casa das RaçÕes, requerimento verbal do Vereador Naciel Ramos que

solicita envio de moção de pesar aos familiares dos Pastor Claldemir
Clemente pelo falecimento do mesmo, requerimento verbal do Vereador
José Humberto que solicita do Executivo Municipal a limpeza na lagoa do
Bairro Santa Rita, requerimento verbal do Vereador Edson Marques, que

solicita envio de moção de pesar aos familiares da senhora lsabel

Santiago pelo falecimento da mesma, e ainda solicitou também o reparo

do esgotamento da Rua do Cruzeiro, 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 favorável da Comissão de

Legislação, Justiça, Redação Final e Direitos Humanos e Comissão de

Educação, Esporte, Cultura, Saúde, Assistência Social e Direitos da

Mulher ao projeto de lei N.o 00612022 do Executivo Municipal que dispÕe

sobre a denominação do Complexo Municipal de Saúde Adilson Barreto

Duarte, localizado no municÍpio de lpiaú/Bahia, uso da tribuna pela

Senhora lsabela, estudante universitária na cidade de ltabuna, onde a
mesma falou em nome da AUIP (Associação dos Universitários de lpiaú)e
pediu apoio dos vereadores para a referida associação, ficando assim

agendada uma reunião com a Comissão de Educação, Esporte, Cultura,

Saúde, Assistência Social e Direitos da Mulher, na próxima segunda feira.

Uso da tribuna pela senhora Laryssa Dias, secretária de Saúde do
Município de lpiaú onde a mesma explanou sobre o TFD, e esclareceu
dúvidas dos vereadores presentes. DA ORDEM DO DIA constou: Primeira
discussão e votação do projeto de lei N.o 00612022 do Executivo Municipal
que dispõe sobre a denominação do Complexo Municipal de Saúde
Adilson Barreto Duarte, localizado no município de lpiaú/Bahia, sendo o

unanimidade dos vereadores Em seguida
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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 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 12 de maio de2O22
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