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Ata da segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú do ano de
2022. Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
dois (2510212022) as nove horas e trinta minutos (09h:30min), teve início a 2a

sessão ordinária do ano de 2022, o Presidente solicitou do primeiro secretário,
o vereador Claudio Manoel Costa Nascimento, que fizesse a chamada dos
vereadores, Presentes: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de
Oliveira, Claudio Manoel Costa Nascimento, Cleber Santos de Souza, Edson
Marques da Silva, 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 fizesse a leitura da Bíblia. DO PEQUENO EXPEDIENTE constou:
Votação e aprovação da ata da sessão solene de abertura dos trabalhos
legislativo do ano de 2022 e ata da primeira sessão ordinária do ano de 2022
realizadas em 25 de fevereiro, sendo aprovadas por unanimidade dos
vereadores presentes, leitura do ofício N.o 00112022 do vereador lvonilton
Conceição de Oliveira justificando sua ausência na presente sessão, leitura
das moções N.o 25204 e 2520812021 da Assembleia Legislativa da Bahia,
feitura dos oÍícios N.o 017,034 e 03512022 do Executivo Municipal, leitura da
indicaçáo N.o 00712022 do vereador Orlando Santos que indica a implantação
do tratamento de laserterapia no município de lpiaú Ba, leitura da indicação
N.o 008/2022 do vereador Naciel Ramos que indica a conclusão da calçada da
Rua Edvaldo Santiago, requerimento verbal do vereador Claudio Nascimento
que solicita moção de pesar aos Íamiliares do senhor Braz Tito da Cruz pelo
falecimento do mesmo, e moção de pesar aos familiares do jovem Manoel
Sampaio Souza Júnior (Duda) pelo falecimento do mesmo, requerimento
verbal do vereador Cleber Santos de Souza que solicita o patrolamento e
roçagem do Bairro Jardim Europa, requerimento verbal da vereadora Andreia
Novaes solicitando envio de moção de pesar aos familiares da senhora
Anatália Paixão pelo seu falecimento, requerimento verbal do vereador José
Humberto pedindo a limpeza do canal e o patrolamento no Loteamento Bom
Jardim, requerimento verbal do vereador Orlando Santos com pedido de
envio de moção de parabéns ao senador Otto Alencar, requerimento verbal do
vereador Edson Marques Da Silva pedindo que fosse respeitado um minuto

na presente sessão em respeito ao
em seguida o Presidente

E-mail: fale@camaraipiau
(73) 3531-54

colocou e
senhora



êirirni?$Hâ#H,!lJsJa...?.=-llJâÍPraça Alberto Pinto, no 0í, Centro, lpiaú-BA, Cep:45570_000

todas as indicaçôes e requerimentos verbais sendo todos aprovados por
unanimidade dos presentes, nesse momento Íoi respeitado um minuto de
silêncio em homenagem póstuma à senhora Anatália paixâo. Do GRANDE
EXPEDIENTE constou: Leitura do parecer Íavorável ao projeto de resoluçâo
N.o 00112022 de autoria do claudio Nascimento que concede a Medalha de
honra do mérito da cultura Manoel pinto (MAplN) ao senhor José Américo,
leitura do projeto de lei legislativo N.o oosl2o22 que regulamenta a revisão
geral anual das remuneraçÕes e subsídios dos servidores públicos e agentes
políticos no âmbito do Poder Legislativo do Município de lpiaú, Estado da
Bahia e dá outras providencias, leitura do projeto de lei legislativo N.o
00612022 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 outras providencias, leitura do
projeto de lei legislativo N.o 00712022 que estabelece o piso salarial mÍnimo a
ser aplicado na estrutura administrativa, plano de cargos e salários e demais
disposiçÕes funcionais da Câmara Municipal de lpiaú, Estado da Bahia e dá
outras providencias, leitura do projeto de lei N.o 00112022 do Executivo
Municipal que lnstitui o Programa de Recuperação Fiscais - REFIS - com a
Íinalidade de viabilizar condições excepcionais de regularização de débitos
públicos, adequando-os à capacidade contributiva no contexto da pandemia
de COVID-19, propiciar incremento extraordinário de receitas públicas e dar
outras providências, leitura do projeto de lei N.o 00212022 do Executivo
Municipal, que DispÕe sobre a alteração do Serviço de lnspeção Municipal e
os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam
produtos de origem animal e dá outras providências, no Município de
lpiaú/BA, leitura do projeto de lei N.o 00312022 do Executivo Municipal, que
dispÕe sobre o reajuste salarial aos servidores da administração direta,
indireta, autárquica e fundacional do municÍpio de lpiaú/Ba, e dá outras
providências, leitura do projeto de lei N.o 00412022 do Executivo Municipal,
que concede reajuste de vencimentos aos proÍissionais do magistério do
município de lpiaú/Ba, para o Íim específico de adequação ao piso salarial
nacional, nos termos em que preceítua a portaria federal N.o 067\2022, em
seguida a pedido do vereador Claudio Nascimento o presidente colocou em
votação o pedido para que os projetos 003 e 004/202 do Executivo Municipal
entrassem em regime de urgência e fossem votados na próxima sessão
ordinária que foi aprovado por unanimidade dos presentes. DA ORDEM DO
DIA constou: Votação e aprovação por unanimidade do projeto de resolução
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honra do mérito da cultura Manoel pinto (MAplN) ao senhor José Américo da
Mata castro. Em seguida foi deliberado e aprovado pelo plenário o pedido de
dispensa de uso da palavra por parte dos vereadores nas considerações
Íinais, e nada mais havendo o Presidente 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. 12g e seus parágraÍos do
Regimento lnterno, que após lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo
Presidente assinada.

lpiaú, 25 de fevereiro de 2022.
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