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Ata da primeira sessão ordinária da câmara Municipal de lpiaú do ano
de 2022- Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano d'e dois mil e
vinte e dois (17102t2022) as vinte horas e vinte minutos (20:20h), teve
início a 1a sessão ordinária do ano de2022, o presidente soliciíou do
primeiro secretário, o vereador claudio Manoel costa Nascimento, que
fizesse a chamada dos vereadores, presentes: 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 dós santos, Milton costa
cruz, Naciel Ramos dos santos, orlando dos santos Ribeiro e Robson
Fernando da silva Moreira. o presidente Robson Fernando da silva
Moreira, em nome de Deus abriu a sessão e na sequêncía 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: Leitura do ofício N.o 013/2022 do vereador
cristiano santos souza com justificativa de ausência na presente
sessão, leitura do ofício N.o 00112022 do senhor charles Lima, leitura
ofício N.o 00112022 da senhora Aloísia Xavier com pedido de uso da
Tribuna, leitura das indicações N.o 0í, 02, 03, OS e O6t2O22 do vereador
Cleber Santos de Souza com as seguintes sugestões: retorno do
atendimento odontológico no PSF do distrito de Córregos De pedras,
conclusão do esgotamento sanitário na Rua Nova no dishito de Córrego
De Pedras, reativação do posto da Polícia Militar no distrito de Córrego
De Pedras, calçamento da rua Hildete Andrade Bairro Vila Esperança,
patrolamento e cascalhamento da rua Desidério Teixeira no bairro
Ubirajara Costa. Leitura da indicação N.o 00412022 do vereador Naciel
Ramos indicando a pavimentação da rua Aloísio Barreto no bairro Bela
Vista, requerimento Verbal da Vereadora Andreia Novaes solicitando a
construção e ampliação das bocas de lobo no bairro Antônio Carlos
Magalhães, em seguida o Presidente colocou em votação todas a
indicações e requerimento verbal, sendo todos aprovados por
unanimidade dos vereadores presentes. DO GRANDE EXPEDIENTE
constou: Leitura do projeto de resolução N.o 001/2022 de autoria do
Claudio Nascimento que concede a Medalha de honra do mérito da
cultura Manoel Pinto (MAPIN) ao senhor José Américo, leitura do projeto
de lei legislativo N.o 00112022 de autoria do vereador Lucas Louzado
que dispõe sobre a instalação obrigatória de no mínimo dois caixas
executivos em agências bancárias, leitura do projeto de lei legislativo N.o
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sobre a forma de emissão de receituário e prescrições na área da saúde
!9-$_gutras providências, leitura do projeto de lei legistativo N.o
00312022 de autoria do vereador Robson 

'Ívloreira 
que cónsidera de

utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Antônio carlos
Magalhães, leitura do projeto de lei legislativo N.o OO412O21 da Mesa
Diretora que institui a gratificação pelo regime de tempo integral e
dedicação exclusiva na Câmara Municipal de lpiaú, Estado Oa Bãhia e
dá outras providências. Em seguida não havendo projetos para serem
deliberados na ORDEM DO DIA o presidente abriu espaço para as
considerações finais aos vereadores previamente inscrítos, e-nada mais
havendo agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou
a sessão. Eu, Claudio ManoelCosta 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, 17 de Íevereiro de 2022.
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