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Ata da décima quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú. As
vinte horas, (20h), do vigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte
e um (20/05/2021), de forma virtual através da plataforma digital MEEI teve
início a 14^ sessão ordinária do ano de 2021, o presidente solicitou ao
primeiro secretário que fizesse a chamada dos vereadores. Presentes:
Andreia Novaes de Oliveira, Cláudio Manoel Costa Nascimento, Cleber
Santos de Souza, Cristiano Santos Souza, Ivonilton Conceição de Oliveira
José Humberto de Oliveira Costa, 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 seqüência solicitou a execução do hino de Ipiaú, em'seguida
pediu ao vereador Ivonilton Conceição de Oliveira, que o mesmo fizesse a
leitura da Bíblia. DO PEQUENO EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação
da ata da 13^ (décima terceira) sessão ordinária realizada em 13/05/2021 que
foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, leitura da indicação
057/2021 do vereador Cláudio Manoel costa Nascimento que solicita da
Prefeitura Municipal de Ipiaú que a mesma interceda junto ao CAR -
Companhia de Ação Regional, no sentido de que seja disponibilizada uma
câmara fria para os feírantes de Ipiaú, leitura da indicação 058/2021 do
vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento, que solicita ao Poder Executivo
Municipal qüe interceda junto à Embasa no sentido de promover instalação de
hidrantes na área urbana no município, com objetivo de dar condições de
trabalho ao futuro grupamento do corpo de Bombeiros de Ipiaú, leitura da
indicação 059/2021 do vereador Ivonilton Conceição de Oliveira, que indica a
mudança de nome em uma praça do município de Ipiaú, leitura da indicação
060/2021 do Vereador José Humberto de Oliveira Costa, que solicita a
inclusão dos profissionais que integram a Secretaria de Ação Social como
público prioritário para vacinação contra o COVID-19, leitura da indicação
061/2021 do vereador Robson Fernando da Silva Moreira, que indica ao
Poder Executivo Municipal a priorjzação das pessoas com neoplasia maligna
no município de Ipiaú, leitura da indicação 062/2021 do vereador Robson
Fernando da Silva Moreira, que indica ao Poder Executivo Municipal a
instalação de uma faixa de pedestre na Avenida Lauro de Freitas, o vereador
José Humberto de Oliveira Costa, solicitou que fosse enviado ao Executivo
Municipal oficio solicitando a poda das árvores no entorno do campo da
Baixada, Em s^uida o Presidente convidou para fazer uso da tribuna virtual
p.-mé^icõ neurologista Dr. Renato de Oliveira Vleira_e^a psicóloga Dra.
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Katiusha de Cerqueira Abreu, onde os mesmos explanaram sobre o possível
retorno das aulas na rede particular de ensino no município de Ipiaú
esclarecendo dúvidas dos vereadores presentes. DO GRANDE
EXPEDIENTE constou: Leitura do projeto de iei legislativo n° 010/2021 do
Vereador Ivonllíon Conceição de Oliveira, que denomina de Praça dos Orixás
a praça localizada no Loteamento bom Jardim no Bairro Euclides Neto leitura
do projeto de resolução n'» 005/2021 da Mesa Diretora que constitui Comissão
Especial para os fins de elaboração de Minuta de Código de ética de Decoro
Parlamentar da Câmara Municipal de Ipiaú, após a leitura do referido projeto o
vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento, solicitou ao Presidente que
colocasse em plenário o pedido de votação única, que foi atendido pelo
Presidente e aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. DA
ORDEM DO DIA constou: Votação única do projeto de resolução N® 005/2021
que constitui Comissão Especial para os fins de elaboração de Minuta de
Código de ética de Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ipiaú, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores 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, 20 de maio de 2021.

Jascimento ^JoBsbn Fernando da Silva Moreira
íTmeiro Secretário Presidente
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