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Ata da décima primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú. As vinte
horas, (20h), do vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um
(29.04.2021), deforma virtual através da plataforma digital MEEI, teve início a 11®
sessão ordinária do ano de 2021, o presidente solicitou ao primeiro secretário que

fizesse a chamada dos vereadores. Presentes: Alessandro Moreira de Jesus.

Cláudio Manoel Costa Nascimento, Cleber Santos de Souza, Cristiano Santos

Souza, Edson Marques da Silva, Ivonilton Conceição de Oliveira, José Humberto de

Oliveira Costa, Lucas Louzado dos Santos, Milton Costa Cruz, Naciel Ramos dos

Santos, Orlando Santos Ribeiro e Robson Fernando da Silva Moreira. O Presidente

Robson Fernando da Silva Moreira, em nome de Deus, abriu a Sessão e na

seqüência solicitou a execução do hino de Ipiaú, em seguida pediu que o vereador
Naciel Ramos dos Santos, fizesse a leitura da Bíblia. DO PEQUENO EXPEDIENTE

constou: Votação e aprovação da ata da 10® (décima) sessão ordinária realizada em
22/04/2021 que foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, leitura da
indicação 046/2021 do vereador Cleber Santos de Souza, que indica ao Poder
Executivo Municipal a implantação de um redutor de velocidades na Travessa Joana
Henrique, leitura da indicação 047/2021 do vereador José Humberto de Oliveira
Costa, que indica ao Poder Executivo Municipal que tome providências no sentido
de efetuar a drenagem da lagoa localizada no Bairro Santa Rita, leitura da indicação
048/2021 do vereador Ivonilton Conceição de Oliveira que indica a recuperação da
Rua Consuelo Pinheiro no Bairro Euclides Neto, leitura da indicação 049/2021 do

vereador Ivonilton Conceição de Oliveira que solicita melhorias na rua Nelson
Santana no bairro Euclides Neto, o vereador Cleber Santos Souza solicitou através

de requerimento verbal que fosse enviado ofício à Prefeita municipal pedindo que a
mesma tome providências quanto a rua Walter Holienverger pois a referida rua
encontra-se em condições precárias quanto a segurança dos seus moradores por
falta de construção de um muro de contenção naquela localidade, o vereador
Alessandro Moreira de Jesus reiterou o pedido feito na sétima sessão ordinária que
solicita do Poder Executivo Municipal cópia do processo licitatório pregão eletrônico
001/2021. DO GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura dos requerimentos 027,028

e 029/2021 da vereadora Andreia Novaes que solicita manutenção e limpeza nas
Ruas: Travessa I no Bairro Aloisio Conrado, Rua Disney Lima e 1® Travessa Carlos
Chagas, uso da tribuna virtual pelo edil Cláudio Manoel Costa Nascimento
Presidente da Comissão Especial para fins de elaboração de minuta de projeto de lei
de reformulação do plano de cargos e salários dos servidores da Câmara Municipal
de Ipiaú e de projeto de lei criando a estrutura organizacional e administrativa no
Poder Legislativo Municipal, onde o mesmo explanou sobre reunião realizada no dia
27/04/2021, uso da tribuna virtual pelo controlador interno da Prefeitura Municipal de
Ipiaú Rondinelle Pereira Santos Ribeiro, onde o mesmo explanou e tirou dúvidas
sobre a LDO-lei de diretrizes orçamentárias 2022, uso da tribuna virtual pelo
vereador ̂ NacTeh Ramos dos Santos membro da CAE-Comissão de

fale@camaraipiau.ba.gov.br
3531-5476/7032



CAMARA MUNICIPAL DE IPIAU
IPIAU estado DABAHIA-CNPJ: 13.246.442/0001-64

Praça Alberto Pinto, n" 01, Centro, Ipíaú-BA, Cep: 45570-000

Acompanhamento do Empreendimento da Atlantic NIckel onde o mesmo falou sobre
uma reunião realizada com a referida Comissão. DA ORDEM DO DIA constou:

Leitura do parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e
Direitos Humanos ao projeto de lei n° 007/2021 de origem do Legislativo Municipal
que denomina de Rua Ana Paula da Costa a atual Rua Jardim Santa Rita, em
seguida o Presidente colocou em discussão o referido projeto, logo após a defesa do
projeto feita pelo autor, vereador Cleber Santos de Souza o vereador Cláudio
Manoel Costa Nascimento pediu que constasse em ata a sua solicitação de envio de

ofício aos Correios, Coeiba e Embasa informando a estes sobre mudanças em

nomes de logradouros no município de Ipiaú , na seqüência o Presidente colocou
em primeira votação o projeto de lei N° 007/2021 sendo o mesmo aprovado por
unanimidade dos presentes. Logo após o presidente Robson Fernando da Silva
Moreira abriu espaço para as considerações finais aos vereadores previamente
inscritos, em seguida nada mais havendo agradeceu a presença de todos e em
nome de Deus encerrou a sessão. Eu, Cláudio 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 Interno, que após lida e
aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada. Ipiaú, 29 de abril de
2021.
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