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Ata da sexta sessão ordinária da câmara Municipal de lpiaú do ano de 2022.
Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois
(2410312022) as vinte horas (20h), teve início a 6" sessão ordinária do ano de
2022, o Presidente Robson Fernando da silva Moreira solicitou do primeiro
Secretário, o vereador Claudio Nascimento, que Íizesse a chamada dos
vereadores, estando Presentes: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes
de oliveira, claudio Manoel costa Nascimento, cleber santos de souza,
cristiano santos souza, Edson Marques da silva, lvonilton conceição de
oliveira, Milton costa cruz, Naciel Ramos dos santos, 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 lvonilton conceiçáo que o mesmo fizesse a ieitura da
Bíblia. DO PEQUENO EXPEDIENTE constou: Votação e aprovaçâo da ata da
quinta sessâo ordinária do ano de 2022 realizada em 17 de março, leitura oÍícios
N.o 055, 059, 061 e 06712022 do Executivo Municipal, leituia do oÍício N.o
00112022 do Grupo Parceiros do Bem com solicitação do uso da tribuna, leitura
do ofÍcio N.o 16812022 do Banco do Nordeste, leitura da indicação N.o O1S\2O22
do vereador orlando santos Ribeiro que solicita do Executivo Municipal,
informações sobre o andamento da regularização da documentação das casas
do Bairro cesar Borges, leitura da indicação N.o 01612022 do vereador cristiano
Santos que solicita manutençáo e recuperação da escadaria do Caminho 04 no
Conjunto Habitacional Antônio Carlos Magalhães, leitura das indicaçÕes N.o 017,
018 e 019/2022 do vereador lvonilton conceição que indica o patrolamento da
Rua Luiz penha, a roçagem da Rua Mateus Vagner e a construção de uma
escada na Rua Doutor Prevenildo, leitura da indicação N.o O2O\2O22 do
Vereador José Humberto que solicita a manutençâo do calçamento da Avenida
Benedito Lessa, requerimento verbal do vereador Edson Marques da Silva
pedindo que o Presidente enviasse ofício ao Cartório Eleitoral de lpiaú para
obter informações sobre o não funcionamento do mesmo, em seguida o
vereador Cristiano Santos Souza justiÍicou a ausência do vereador José
Humberto, na sequência o Presidente 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 N.o
00512022 do Executivo Municipal, que dispõe sobre denominação de praça
pública localizada no município de lpiaú Bahia, leitura do parecer íavorável da
Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Direitos Humanos ao projeto
de resolução N.o 00212022 que Altera o inciso XIX e acrescenta os parágrafos
primeiro e segundo ao artigo 30 do Regimento lnterno da Câmara de
Vereadores de lpiaú - BA, com a finalidade de que cada vereador tenha o direito
de indicar seu(s) próprio(s) assessor(es) para nomeação, bem como requerer a
respectiva exoneração, e dá outras providências, leitura do parecer favorável da
Com»êo-$\eg§Pção, Justiça, Redação Finat e Direitos Humanos ao projeto
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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. Nesse momento o
Presidente concedeu espaço na tribuna ao senhor Rogério membro da lgreja
Adventista onde o mesmo Íalou sobre a falta de empregos e capacitação no
municÍpio de lpiaú referente a Empresa Atlantic Nickel, e tirou dúvidas dos
vereadores presentes. DA ORDEM DO DIA constou: Discussâo e votação única
do projeto de resoluçâo N.o 00212022 que Altera o inciso XIX e acrescenta os
parágrafos primeiro e segundo ao artigo 30 do Regimento lnterno da Câmara de
Vereadores de lpiaú - BA, com a finalidade de que cada vereador tenha o direito
de indicar seu(s) próprio(s) assessor(es) para nomeação, bem como requerer a
respectiva exoneração, e dá outras providências, sendo o referido projeto
aprovado por onze (1 1) votos a zero (0), primeira discussão e votação 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, sendo o referido
projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida o
Presidente 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 parágrafos do
Regimento lnterno, que após lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo
Presidente assinada.
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