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Ata da décima terceira sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú do ano
de 2022. Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois
(1910512022) as vinte horas (20h), teve início a 13a sessão ordinária do ano de
2022, o Presidente Robson Fernando da Silva Moreira solicitou do Vice
Presidente o Vereador Naciel Ramos, que Íizesse a chamada dos vereadores,
estando Presentes: Andreia Novaes de Oliveira, 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 aprovação da ata da décima
segunda sessão ordinária do ano de 2022 realizada no dia 12 de maio de 2022,
leitura dos ofÍcios N.o 105 e 11012022 do Executivo Municipal, leitura do ofício
N.o 02412022 do Vereador José Humberto, solicitando o uso da tribuna da
Câmara pela Secretária de Ação Social do Município de lpiaú, leitura da
indicação N.o 036/2022 do Vereador Milton Costa Cruz, que indica ao Executivo
Municipal a cobertura da galeria do esgoto na Travessa Carlos Borges De
Souza, leitura da indicação N.o 03712022 do Vereador José Humberto, que
indica ao Executivo Municipal a instalação de um semáforo na Avenida Getúlio
Vargas, requerimento verbal do Vereador Cleber Santos De Souza, que solicita
do Executivo Municipal o cascalhamento da Região do Passa Com Jeito,
requerimento verbal da Vereadora Andreia Novaes que solicita, o uso da tribuna
por dez minutos, patrolamento e/ou calçamento da Rua Ubaldo Correia, e
instalação de iluminação e grade de proteção na Primeira Travessa Carlos
Chagas, justificativa de ausência do Vereador e Primeiro Secretário desta
Câmara por parte do Vereador Naciel Ramos, requerimento verbal do Vereador
Naciel Ramos que solicita moção de parabéns à cantora ipiauense Fernanda
Costa Justiniano por levar o nome de nossa Cidade no cenário da música
Nacional, através do programa The Voice Kids da Rede Globo de Televisão,
requerimento verbal do Vereador do Vereador lvonilton Conceição que solicita
envio de moção de pesar à família da Senhora Carla Souza pelo falecimento da
mesma, requerimento verbal do Vereador José Humberto que solicita a limpeza
e roçagem da Rua Nelson Santana, e pedido de envio de moção de aplausos à
lgreja Batista Sete de Setembro pela realização do
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requerimento verbal do Vereador Orlando Santos que solicita envio de moção de
parabéns para as senhoras, Josy Mtorino, Arine Félix e o senhor Matheus
Rocha pela passagem dos aniversários dos Mesmos, requerimento verbal do
Vereador Lucas Louzado que pede providências ao Executivo Municipal Quanto
ao campo do Bairro Sitio do Pica Pau pois o alambrado está danificado, em
seguida o Presidente colocou em votação todas as indicaçôes e requerimentos
sendo todos aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. DO
GMNDE EXPEDIENTE constou: Uso da Tribuna pela Secretária de Ação
Social, Rebeca Câncio, onde a mesma juntamente com sua equipe falou sobre o
dia 18 de maio, que é o Dia Naclonal de Combate ao Abuso e a Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, esclarecendo dúvidas dos edis presentes e
falando das ações da referida Secretaria. Uso da tribuna pela Vereadora Andreia
Novaes, onde a mesma Agradeceu a todos pelo apoio recebldo e pela gratidão

de cada um que felicitou pela passagem do seu aniversário. DA ORDEM DO DIA
constou: Segunda discussão e votação do projeto de lei N.o 00612022 do
Executivo Municipal que dispôe sobre a denominação do Complexo Municipal de
Saúde Adilson Barreto Duarte, localizado no município de lpiaú/Bahia, sendo o
referido aprovado por unanimidade dos vereadores presentes e seguindo para

redação final pela Comissão De legislação, Justiça Redação Final e Direitos
Humanos, e sanção por parte do Executivo Municipal. Em seguida o Presidente
abriu espaço para as consideraçôes 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, Andreia Novaes de Oliveira, Segunda Secretária,
autorizei o servidor Valdelino de Souza lavrar a presente ata, seguindo
rigorosamente o Art. 128 e seus parágraÍos do Regimento lnterno, que após lida

e aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada.
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