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Ata da vigésima primeira sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú
do ano de 2022. Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e
vinte e dois (1110812022) as vinte horas (20h), teve início a 21a sessão
ordinária do ano de 2022, o Presidente Robson Fernando da Silva Moreira
solicitou do Primeiro Secretário o Vereador Claudio Nascimento, que
fizesse a chamada dos vereadores, estando Presentes: Alessandro
Moreira De Jesus, Andreia Novaes De Oliveira, Claudio Manoel Costa
Nascimento, Cleber Santos De Souza, Edson Marques Da Silva, lvonilton
Conceição 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, 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: Votaçâo
e aprovação da ata da vigésima sessão ordinária realizada no dia 04
agosto de2022,leitura do requerimento N.o 00412022 do Vereador Lucas
Louzado, que solicita do Executivo Municipal o cadastro dos taxistas de
lpiaú no programa Bem Taxista, leitura da indicação N.o 07512022 do
Vereador José Humberto, que indica a pintura de faixas de pedestres ao
longo da Avenida Pensilvânia, leitura da indicação N.o 07612022 do
Vereador José Humberto, que indica ao Executivo Municipal o
cascalhamento da Rua da Rocinha, requerimento verbal do Vereador
Naciel Ramos, que solicita do Executivo Municipal a pavimentação da Rua
Tancredo Neves, requerimento verbal do Vereador Alessandro Moreira,
que indica uma operação tapa-buracos em toda pavimentação de lpiaú,
requerimento verbal do Vereador Cleber Santos Souza, que solicita do
Executivo Municipal o cascalhamento da região próximo ao Passa Com
Jeito, requerimento verbal da Vereadora Andreia Novaes, que indica ao
Executivo Municipal o calçamento do Loteamento Sagitário e Rua Ana
Paula Costa, em seguida o Presidente colocou em votação todas
indicações e requerimentos, sendo integralmente aprovados por
unanimidade dos vereadores presentes. DO GMNDE EXPEDIENTE
constou: Leitura do parecer ao projeto de resolução,

E-mail: fale@camaraipiau. ba.
(73)3531-U76n$2

!00712022 do



ffi n imi ?*ffâ.ffi #,i,liFi?âàr?f",,*

Vereador Robson Moreira, que concede o Título de Cidadã ipiauense à
senhora Maria De Lourdes De Oliveira Aderne, uso da tribuna pela
Vereadora Andreia Novaes, onde a mesma falou sobre as açÕes do
Governo da Prefeita Maria Das Graças, uso da tribuna pelo Vereador
Claudio Nascimento, que falou em Nome da Comissão de Revisão dos
logradouros de lpiaú e fez a apresentação do projeto que tramitará nesta
Casa para organizar os nomes das ruas, avenidas, travessas e bairros de
lpiaú. NA ORDEM DO DIA constou: discussão e votação única do projeto
de resolução N.o 00712022 do Vereador Robson Moreira, que concede o

Título de Cidadã lpiauense à senhora Maria De Lourdes De Oliveira
Aderne, sendo este projeto aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes e seguindo para redação final e sua publicação. Logo após o
Presidente abriu espaço para as considerações finais aos vereadores
previamente inscritos, e 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.

Y 
lpiaú 11 de agosto de2O22

Robson Fernando da Silva Moreira
Presidente
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