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Ata da quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú. As vinte horas,
(20:00 horas), do dia onze de março de dois mil e vinte e um (11.03.2021), de forma
virtual através da plataforma digital MEET, teve início a 4® sessão ordinária do ano 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, 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, na seqüência solicitou a execução do hino de Ipiaú e em seguida pediu que o
vereador Cleber Santos de Souza fizesse a leitura da Bíblia. Do pequeno Expediente
constou: Votação e aprovação da ata da 3® (terceira) sessão ordinária realizada em
04/03/2021 que foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, leitura do ofício
014/2021 da Promotoria de Justiça de Ipiaú em resposta ao IDEA N° 657.9.12080/2021,
leitura do ofício 038/2021 do Poder Executivo que pede urgência especial ao projeto
002/2021, leitura da indicação 006/2021 do vereador José Humberto de Oliveira Costa,
que solicita a roçagem de ruas no bairro Santa Rita, leitura da indicação 008/2021 do
vereador Cristiano Santos Souza que indica a construção de escadaria no caminho 23 e
reconstrução de escadaria no caminho 24 no bairro Antônio Carlos Magalhães, leitura da
indicação 009/2021 do vereador Cristiano Santos Souza que solicita patrolamento em
Ruas do bairro Vila Irmã Dulce, leitura da indicação 010/2021 do vereador Cristiano
Santos Souza que solicita a recuperação da pavimentação e roçagem da rua A no bairro
Antônio Carlos Magalhães, leitura da indicação 012/2021 do vereador Cleber Santos de
Souza que solicita a limpeza e a capina da rua São Roque, leitura da indicação 013/2021
do vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento, que solicita patrolamento na rua Talma
Reis, leitura da indicação 014/2021 do vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento, que
solicita a instalação de guarda-corpo ou corrimão na rua José N. Pinheiro no bairro São
José Operário, leitura da indicação 015/2021 do vereador Milton Costa Cruz, que solicita a
construção de um redutor de velocidades na rua Alipio prado Correia. Do Grande
Expediente constou: leitura do requerimento 017/2021 do vereador Naciel Ramçs dos
Santos que pede o encascalhamento urgente da rua Erotildes Quaresma no bairro
Antônio Lourenço, leitura do requerimento 016/2021 do vereador Robson Fernando da
Silva Moreira, que solicita o patrolamento e encascalhamento da travessa Nelson
Santana no bairro Euclides Neto, leitura do requerimento 018/2021 do vereador José
Humberto de Oliveira Costa, que solicita patrolamento das ruas do Bairro Santa Rita,
leitura do requerimento 019/2021 do vereador Ivonilton Conceição de Oliveira, que
solicita a pavimentação das ruas: Luiz Penha e Nara Nery no bairro Euclides Neto, leitura
do requerimento 020/2021 do vereador Ivonilton Conceição de Oliveira, que indica a
colocação de um quebra-molas em frente a Igreja Manancial Rafah na Rua Joana
Henrique no bairro Democracia, leitura do requerimento 021/2021 do vereador Ivonilton
Conceição de Oliveira que solicita uma maior atenção básica aos moradores da quadra
17 próximo ao Sítio do Pica pau, leitura do requerimento 022/2021 do vereador Robson
Fernando da Silva Moreira que solicita a retirada de animais nas vias públicas do
município, leitura do requerimento 023/2021 do vereador Naciel Ramos dos Santos
solicitando da vereadora Andreia Novais de Oliveira, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos que envie ofício para Caixa Econômica Federal, solicitando à mesma maior
atenção aos usuários deste banco na agência de Ipiaú. Da Ordem do Dia constou:
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Leitura do parecer das comissões conjuntas ao projeto de lei 002/2021 do Executivo
Municipal, votação do pedido do Poder Executivo que solicitou a tramitação do projeto
002/2021 em regime de urgência especial, que foi aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, discussão do parecer do projeto de lei 002/2021 e votação do
projeto de lei 002/2021 do Poder Executivo que foi aprovado em votação única por
unanimidade dos edis presentes, seguindo o mesmo para a redação final da Comissão e
sanção pelo poder Executivo, leitura do parecer favorável da comissão de LEGISLAÇÃO,
JUSTIÇA, REDEÇÃO FINAL E DIREITOS HUMANOS ao projeto de lei 004/2021 de
origem do Poder Legislativo, em seguida o presidente colocou em discussão o parecer e
o projeto 004/2021, sendo o projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes
no primeiro turno. Logo após o presidente franqueou a palavra a todos os edis presentes
para que os mesmos fizessem as considerações finais, os vereadores Edson Marques da
Silva, Alessandro Moreira de Jesus, Lucas Louzado e Milton Costa Cruz solicitaram
através de requerimento verbal para se ausentarem da sessão pois não se pronunciariam
nas considerações finais, logo após a fala dos vereadores inscritos nas 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, 11 de março de 2021.
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