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Ata da quinta sessão ordinária da câmara Municipal de lpiaú do ano de
2022. Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois
(1710312022) as vinte horas (20h), teve início a 5a sessão ordinária do ano de
2022, o Presidente em exercÍcio vereador Naciel Ramos 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, claudio Manoel costa Nascimento, cristiano santos
souza, lvonilton conceição de oliveira, José Humberto de oliveira costa,
Milton costa cruz, Naciel Ramos dos santos e orlando dos santos Ribeiro. o
Presidente em exercício Naciel Ramos dos santos, 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 Íizesse a leitura da Bíblia.
Do PEQUENO EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação da ata da quarta
sessão ordinária do ano de2022 realizada em 10 de março, leitura ofício N.o
00812022 do Executivo Municipal contendo informaçôes sobre procedimentos
licitatórios e abertura de envelopes, leitura da indicaçâo N.o 013/2022 do
vereador orlando santos Ribeiro que solicita do Executivo Municípal o
desmembramento dos terrenos do Bairro santa Rita, leitura da indicação N.o
01412022 do vereador José Humberto que solicita o aquisição de fardamentos
para os vigias municipais de lpiaú, reguerimento verbal do vereadorcláudio
Nascimento que convida os vereadores para se fazerem presentes nareuniâo
com a comissão de Revisão de nomes de todos os logradouros de lpiaú, que
acontecerá na próxima quinta dia 24 de março de 2022 as 14 horas. Na
sequência o Presidente em exercício colocou em votação todas indicações e
requerimento verbal, sendo todos aprovados por unanimidade dos vereadores
presentes. DO GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do projeto de lei
legislativo N.o 00812022 que denomina de Rua Anatália santos da paixão a
atual Rua Ladeira da Embasa no Bairro Vila lrmã Dulce, leitura doprojeto de
resolução N.o 00212022 que Altera o inciso XIX e acrescenta os parágrafos
primeiro e segundo ao artigo 30 do Regimento interno da Câmara de
Vereadores de lpiaú BA, com a Íinalidade de que cada vereador tenha o
direito de indicar seu(s) próprio(s) assessor(e) para nomeação, bem como
requerer a respectiva exoneração, e dá outras providências, em seguida o
presidente em exercÍcio concedeu espaço na tribuna à secretária de
Educação e Cultura do munícipio de lpiaú, Erlândia Souza Santos onde a
mesma falou sobre a atual situação da educação de lpiaú e esclareceu
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e votação do projeto de lei N.o 00112022 do Executivo Municipal, que lnstitui o
Programa de Recuperação Fiscais - REFIS - com a finalidade de viabilizar
condiçôes excepcionais de regularizaçâo de débitos públicos, adequando-os à
capacidade contributiva no contexto da pandemia de coVlD-19; propiciar
incremento extraordinário de receitas públicas e dar outras providências,
sendo o referido p0eto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,
seguindo para redação Íinal e sanção por parte do Executivo Municipal,
segunda discussão e votação do projeto de lei N.o oo2t2o22 do Executivo
Municipal, que Dispõe sobre a alteração do serviço de lnspeçâo Municipal e
os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam
produtos de origem animal e dá outras providências, no Município de
lpiaú/BA, sendo aprovado este projeto por unanimidade dos vereadores
presentes, seguindo para redação Ílnal e sanção por parte do Executivo
Municipal. Em seguida o Presidente em exercÍcio abriu espaço para as
considerações Íinais 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 parágraÍos do Regimento lnterno, que após
lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo presidente em exercício
assinada.

lpiaú, '17 de março de2022.

Naciel Ramos Dos Santos
Presidente emexercício
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