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Ata da quarta sessão ordinária da câmara Municipal de lpiaú do ano de 2022. Aosdez dias do mês de margo do ano de dois mil e vinte e dois (i0/03/2022) as vinte
horas (20h), teve início a 4a sessão ordinária do ano de 2022, o presidente solicitou
da segunda secretária, a vereadora Andreia Novaes de oliveira, que Íizesse a
chamada dos vereadores, estando Presentes: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia
Novaes de Oliveira, Cleber Santos de Souza, Cristiano Santos Souza, Edson
Marques da silva, lvonilton conceiçâo 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 Robson
Fernando da Silva Moreira, 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 PEeUENO EXPEDIENTE constou:
votação e aprovação da ata da terceira sessão ordinária do ano de 2022 realizada
em 03 de março, leitura do ofício N.o 09312022 da Secretária Municipal de Educação,
Erlândia Souza Santos, leitura do requerimento N.o 001/2022 do vereador Robson
Moreira, que solicita melhorias nas estradas da Região do Braço pequeno,
requerimento verbal do vereador José Humberto solicitando do Executivo Municipal
que faça a limpeza da rua Alto da Bela Vista com a retirada de entulhos, drenagem
parcial da lagoa do Bairro santa Rita e patrolamento e cascalhamento das estradas
da zona rural no município, requerimento verbal do vereador Cleber Santos de
souza solicitando providências do Executivo Municipal quanto a situação das ruas
do Loteamento Jardim Europa, requerimento verbal do vereador Naciel Ramos que
solicita do Executivo Municipal a construçáo de uma guarita na BR 330 para que os
moradores da região da Pedra Branca e Ribeirão do Félix possam se abrigar
enquanto aguardam o transporte coletivo, e solicita também a poda das árvores da
rua Francisco Ribeiro, requerimento verbal do vereador lvonilton Conceição que
solicita da Prefeitura Municipal a Íiscalização dos calçamentos que estão sendo
realizados no município de lpiaú, em seguida o Presidente colocou em votação
todos os requerimentos lidos e verbais, sendo todos aprovados por unanimidade dos
vereadores presentes. DO GMNDE EXPEDIENTE constou: Leitura do parecer
conjunto e favorável da Comissão de: Legislação, Justiça, Redação Final e Direitos
Humanos e Comissão de Finanças Orçamento e Serviços Públicos ao projeto de lei
N.o 00112022 de origem do Executivo Municipal, leitura do parecer favorável da
Comissão Política Urbana e Agrícola, lndústria, Comércio e Meio Ambiente ao
projeto de lei do Executivo Municipal N.o 00212022, leitura do parecer favorável da
Comissão Legislação, Justiça, Redação Final e Direitos Humanos ao projeto de lei
legislativo N.o 00212022, em seguida o Presidente concedeu espaço na tribuna aos
defensores público do municÍpio Dr. Rafael e Dra. Rebeca onde os mesmos falaram
sobre as ações da Defensoria em lpiaú e região, logo após o presidente cedeu
espaço na tribuna ao vereador Edson Marques onde o mesmo fez sugestÕes à
Secretaria de saúde para que haja melhorias aos munícipes, na sequência foi cedido
espaço na tribuna à vereadora Andreia Novaes onde a mesma falou sobre as
comemorações do dia da Mulher e das conquistas das mesmas, usou também a
tribuna o vereador orlando santos onde o mesmo prestou contas do seu mandato.
DA ORDEM DO DIA constou: Segunda discussão e votação do projeto de lei
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legislativo N." 003/202? que declara de utilidade pública a (AMcHAc) - Associação
dos Moradores do conjunto Habitacional Antônio caitos Magálhães, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, segunda discússão e votaÉo
do projeto de lei legislativo N.o 005/2022 que regulamentà a revisão geral anual àas
remuneraçôes e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos no âmbito do
poder Legislativo do Município de lpiaú, estado da Bahia e dá outras providencias,
sendo.o referido projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,
segunda discussão e votação do projeto de lei legislativo N.o 006/2022 que autoriza
a concessão de revisáo geral anual na remuneração e subsídios dos servidores
públicos e agentes políticos no âmbito do poder Legislativo Municipal no Exercício
de 2022 e dá oukas providências, sendo o rãferido proleto aprovaOà por
unanimidade dos vereadores presentes, segunda discussâo e vótação do projeto'de
lei legislativo N.o 00712022 que estabelece o piso salarial mÍnimo á ser afticáoo na
estrut-ura administrativa, plano de cargos e salários e demais disposiçÕes funcionais
da Câmara Municipal de lpiaú, Estado da Bahia e dá outras providencias, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, primeira discussão e votaçáo
do projeto de lei N.o 00112022 do Executivo Municipal, que lnstitui o programa de
Recuperação Fiscais - REFIS - com a finalidade de viabilizar condiçÕes excêpcionais
de regularização de débitos públicos, adequando-os à capacidade contributiva no
contexto da pandemia de coVlD-19; propiciar incremento extraordinário de receitas
públicas e dá outras providências, sendo o referido projeto aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, primeira discussão e votação do projeto de
lei N.o 002/2022 do Executivo Municipal, que Dispõe sobre a alteraçáo do Serviço de
lnspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimóntos
que produzam produtos de origem animal e dá outras providências, no Município de
lpiaú/BA, sendo aprovado este projeto por unanimidade dos vereadores presentes.
Em seguida o Presidente abriu espago 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 parágrafos do Regimento lnterno, que
após lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada.

lpiaú, 10 de março de2022.
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