
CÂMARA MUNICIPAL DE iPíAÚ
IPIAU ESTADO DABAHIA-CNPJ: 13.246.442/0001-64

Praça Alberto Pinto, n° 01, Centro, Ipiaú-BA, Cep: 45570-000

Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iplaú. As vinte horas
(20:00 horas), do dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um (18.02.2021), no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Ipiaú, teve inicio a 1^ sessão ordinária de
2021. O presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos
vereadores. Presentes: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de Oliveira,
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 dos Santos Ribeiro e Robson Fernando da Silva Moreira. O
Presidente Robson Fernando da Silva Moreira, em nome de Deus, abriu a Sessão.
Do Expediente constou: Leitura do Oficio da clínica Central do Sorriso
parabenizando ao presidente pela eleição do mesmo. Oficio do Partido Social
Democrático (PSD) com a indicação do vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento
como lider do partido. Oficio do TOM informando a aprovação das contas do
Executivo do ano de 2018. Oficio do presidente da Câmara Municipal de Ipiaú
manifestando ao Senado Federal interesse em firmar acordo de cooperação técnica
para implantação do sistema INTERLEGIS na Câmara Municipal de Ipiaú. Logo
após as leituras o presidente propôs ao demais vereadores que fosse realizada a
eleição para as comissões permanentes, foram apresentadas as seguintes chapas:
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL E DIREITOS HUMANOS:
Presldente=Andreia Novaes de Oliveira, Membro=lvonilton Conceição de Oliveira,
Relator=Milton Costa Cruz. FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS:
Presldente=Claudio Manoel Costa Nascimento, l\/lembro=José Humberto de
Oliveira Costa Relatora=Andreia Novaes de Oliveira. POLÍTICA URBANA E
AGRÍCOLA, INDÚSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE: Presldente=Cristiano
Santos Souza, Membrc^Cleber Santos de Souza, ReIator=Naciel Ramos dos
Santos). EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS DA MULHER; Presidente=Orlando dos Santos Ribeiro, Membro=Naciel
Ramos dos Santos, Relator=José Humberto de Oliveira Costa. O Presidente
colocou em votação a chapa única inscrita, após o termino do prazo estabelecido
pela mesa, que foi eleita por unanimidade. Do grande Expediente constou: Leitura
dos requerimentos: 001/2021 do vereador José Humberto de Oliveira Costa que
solicita a inclusão de Intérprete de Libras nas sessões da Câmara Municipal de
Ipiaú. 002/2021 do vereador José Humberto de Oliveira Costa que solicita a
colocação de quebra-molas na Rua Ceará no Bairro Santa Rita. 003/2021 do
vereador José Humberto de Oliveira Costa que solicita a colocação de quebra-molas
nas ruas que estão sendo calçadas na Fazenda do Povo. 004/2021 do Presidente
Robson Fernando da Silva Moreira solicitando a manutenção do esgoto de ruas do
bairro ACM. O Vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento, através de
requerimento verbal solicitou que fosse encaminhado à Prefeitura Municipal de Ipiaú
a solicitação da construção de um muro de contenção entre as Ruas Milton Pinheiro
e Rua da Olaria. O vereador Cleber Santos de Souza fez requerimento verbal para
que fosse feita a roçagem do terreno do antigo prédio do SAMU na rua São Roque e
também do cemitério novo. A vereadora Andreia Novaes de Oliveira solicitou através
de requerimento verbal a instalação de quebra-molas nas ruas que estão sendo
calçadas na Fazenda do Povo e a construção de uma galeria de esgoto na rua da
Granja próximo ao calçamento novo. O vereador Naciel Ramosíios~§antos solipiípu
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a Mesa diretora que enviasse ao Executivo a solicitação para a colocação de duas
faixas de pedestres na avenida Getúlio Vargas, sendo uma próximo ao ginásio de
esportes no cruzamento da rua Vicente Júlio Aragão com a Avenidà Getúlio Vargas
e outra próximo a agência de ônibus nas proximidades da entrada do centro de
abastecimento. O vereador Alessandro Moreira de Jesus solicitou uma moção de
parabéns ao capitão Henrique diretor do presidio de Jequié que foi promovido à
Major o vereador também solicitou uma moção de pêsames a família de Carmem
Barreto ex-gerente do SAC de Jequié, que veio a óbito em decorrência do COVID-
19. O vereador José Humberto de Oliveira Costa fez requerimento verbal para que
fosse enviado ao Executivo municipal a indicação para que a rua José Mendés seja
mão única evitando assim acidentes naquela localidade. O vereador Edson
Marques da Silva solicitou através de requerimento verbal para que o Poder
Executivo resolvesse um problema no esgoto na Praça do Cruzeiro. Do Grande
Expediente constou: Leitura do projeto de lei 001/2021 de autoria da Mesa diretora
que estabelece piso salarial minlmo a ser aplicado na estrutura administrativa, plano
de cargos e salários e demais disposições funcionais da Câmara Municipal de Ipiaú
Projeto de lei 002/2021 de autoria do vereador José Humberto de Oliveira Costa que
assegura às pessoas surdas o direito a atendimento por tradutor/intérprete de
LIBRAS nos órgãos e entidades da administração pública. Projeto de lei 003/2021
de autoria da Mesa diretora que regulamenta a realização de sessões virtuais no
âmbito da Câmara Municipal de Ipiaú durante a nova situação emergencial de saúde
pública relativa ao COVID-19. O referido projeto tramitou em caráter de URGÊNCIA
ESPECIAL e por esse motivo logo após a leitura da justificativa do mesmo foi
colocado discussão e em seguida em votação, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade dos vereadores. Na seqüência o Presidente abriu espaço para as
considerações finais convidando o vice prefeito Cezário Costa a assumir a tribuna
para a leitura da mensagem da prefeita Maria das Graças César Mendonça ao
poder legislativo, em seguida o presidente solicitou ao vice presidente Naciel
Ramos dos Santos que assumisse a presidência enquanto o mesmo fazia uso da
tribuna. Logo após a fala dos vereadores inscritos para as considerações finais,
nada mais havendo o presidente 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, 18 de fevereiro
de 2021.

ROBSON FERNADO DA SILVA MOREIRA

Presidente
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ERRATA DA ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021

REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO.

Na condição de Presidente da Câmara Municipal de Ipiaú, determino a
publicação da correção da Ata da 1® Sessão Ordinária, realizada em 18 de
fevereiro de 2021, conforme segue abaixo.

Onde se lê: PROJETO DE LEI n.° 003/2021, de autoria da Mesa Diretora que

regulamenta a realização de sessões virtuais no âmbito da Câmara Municipal de Ipiaú
durante a nova situação emergencial de saúde pública relativa ao COVlD-19.

Leia-se; PROJETO DE RESOLUÇÃO n.® 003/2021, de autoria da Mesa Diretora que
regulamenta a realização de sessões virtuais no âmbito da Câmara Municipal de Ipiaú
durante a nova situação emergencial de saúde pública relativa ao COVID-19.

DA SILVA MOREIRA

Presidente
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