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Ata da sétima sessão ordinária da câmara Municipal de lpiaú do ano de 2022.
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois
(3110312022) as vinte horas (20h), teve início a 7â sessão ordinária do ano de
2022, o Presidente Robson Fernando da silva Moreira solicitou da segunda
secretária a vereadora Andreia Novaes de oliveira, que Íizesse a chamada dos
vereadores, estando Presentes: Andreia Novaes de oliveira, claudio Manoel
costa Nascimento, 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, 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 Gleber santos de souza, que o mesmo fizesse a
Ieitura da Bíblia. Do PEQUENO EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação
da ata da sexta sessão ordinária do ano de 2ozz realizada em 24 de março,
leitura ofício do senhor José Pereira Farias, morador da Avenida são salvador,
pedindo que a câmara Municipal de lpiaú intervenha junto ao clube AABB no
sentido de diminuir os transtornos causados pelo barulho vindo das festas ali
realizadas, leitura da indicação N.o 021t2022 do vereador cristiano santos, que
indica o calçamento da rua Bráulio correia no Bairro Dois de Dezembro, em
seguida Íoi colocada em votação a indicação lida sendo a mesma aprovada por
unanimidade dos vereadores presentes. Do GMNDE EXPEDIENTE constou:
Leitura do parecer Íavorável ao projeto de lei N.o oost2o22 do Executivo
Municipal que denomina de Praça de Eventos e Lazer Álvaro Jardim Fernandes
a praça localizada na Avenida benedito Lessa no município de lpiaú-Ba, leitura
do projeto de lei legislativo N.o 009/2022 que dispÕe sobre a criação do plano de
cargos, carreiras e salários dos servidores públicos da câmara Municipal de
lpiaú, estado da Bahia e dá outras providencias, leitura do projeto de lei
legislativo N.o 01012022 que dispõe sobre a estrutura organizacional da câmara
Municipal de lpiaú, estado da Bahia e dá outras providencias, em seguida o
Presidente concedeu espaço na tribuna ao senhor Alenilton Ferreira Torres,
voluntário do grupo Parceiros do Bem onde o mesmo falou sobre as açÕes do
grupo e respondeu perguntas dos edis presentes. DA ORDEM DO DIA constou:
segunda discussão e votação do projeto de lei legislativo N.o oogtz022 que
denomina de Rua Anatália santos da paixão a atual Rua Ladeira da Embasa no
Bairro Vila lrmã Dulce, sendo o referido projeto aprovado por unanimidade dos

presentes, seguindo o mesmo para redação final, e sançâo por parte



00512022 do Executivo Municipar que dispÕe sobre denominaçâo de praça
pública localizada no município de lpiaú e dá outras providências, sendo o
referido projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em
seguida o Presidente abriu espaço para as considerações Ínais aos vereadores
previamente inscritos, e logo após nada mais havendo agradeceu a presença de
todos e em nome de Deus encerrou a sessão. Eu, craudio Manoer costa
Nascimento, Primeiro secretário, autorizei o servidor Valdelino de souza lavrar a
presente ata, seguindo rigorosamente o Art. 12g e seus parágrafos do
Regimento lnterno, que após lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo
Presidente assinada.

lpiaú 31 de março de 2022
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