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Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú. As vinte hòras,
(20:00 horas), do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mii e vinte e um (25.02.2021),
de forma virtual através da plataforma digital MEEI, teve início a 2® sessão
ordinária do ano de 2021. O presidente soiicitou ao primeiro secretário que fizesse a
chamada dos vereadores. Presentes: Andreia Novaes de Oliveira, Cláudio Manoel
Costa Nascimento, Cleber Santos de Souza, Crístiano Santos Souza, Edson
Marques da Silva, Ivonilton Conceição de Oliveira, José Humberto de Oliveira Costa,
Lucas Louzado dos Santos, Milton Costa Cruz, Naciei 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 pediu que o vereador Nadei Ramos dos
Santos fizesse a leitura da Bíblia.A pedido do vereador Edson Marques da Silva, o
presidente concedeu um (01) minuto de silêncio em homenagem ao ex-secretário
do município de Ipiaú "BODEIRO" pelo falecimento do mesmo. Do Expediente
constou: Votação e aprovação da ata da sessão solene realizada em 18/02/2021
que foi aprovada por unanimidade. Votação e aprovação da ata da primeira sessão
ordinária do ano de 2021 realizada em 18/02/2021. Leitura da indicação 001/2021 do
vereador Cristíano Santos Souza, que solicita ao Executivo municipal a recuperação
do calçamento da rua D no bairro Constança, indicação 002/2021 do vereador
Cristiano Santos Souza que solicita ao Executivo municipal o patrolamento de ruas
do bairro Vila Irmã Dulce. O vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento solicitou
através de requerimento verbal que se enviasse uma moção de pesar aos familiares
da professora Railda Amaral, diretora do Colégio Batista pelo seu falecimento
ocorrido em 24/02/2021, solicitou também outra moção de pesar à família da
ipíauense dona Alice Ábdon, mãe do DR. Antonío Âbdon, ocorrido na cidade de
Jequié em 25/02/2021 o mesmo edil ainda propôs uma moção de aplausos ao
Rotary Club pelos seus 116 anos. O vereador Edson Marques da Silva, eriviou
moção de parabéns à suas filhas: Maria Luiza e Maria Eduarda pelo aniversário de
15 anos das mesmas, enviou também moção de parabéns pra a filha de Edene
Macedo: Julia e a filha de Jair Alves: Êmile, que também completaram 15 anos. A
vereadora Andreia Novaes de Oliveira O vereador Nadei Ramos dos Santos,
solicitou que a Mesa diretora enviasse um oficio a vigilância epidemioiógica do
município sugerindo á mesma que fiscalize o comércio local quanto ao uso de
termômetro aferidor de temperatura, bem como o uso e álcool em gel. Do Grande
Expediente constou: Leitura do requerimento: 005/2021 do vereador Robson
Fernando da Silva Moreira, que solicita ao Executivo municipal a colocação de dois
(02) quebra-molas no caminho dez (10) no bairro ACM. Na Ordem do dia constou:
Leitura do parecer favorável das comissões de: FINANÇAS, ORÇAMENTO E
SERVIÇOS PÚBLICOS e LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDEÇÂO FINAL E
DIREITOS HUMANOS ao projeto 001/2021 de autoria da Mesa Diretora. O
vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento pediu ao presidente que o projeto
001/2021 fosse colocado em plenário para deliberação e votação única para que o
mesmo tramitasse em regime de urgência especial e que o mesmo projeto fosse
votado em discussão e votação única. O presidente atendendo a solicitação feita
pelo vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento, colocou em discussão e em
seguida em votação a mudança do projeto para regime de urgência especial, que foi
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na seqüência o presidente
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colocou em discussão o parecer do projeto 001/2021, emitido pelas comissões
conjuntas de: (FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS e
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDEÇÃO FINAL E DIREITOS HUMANOS) em
seguida colocou em plenário a votação do projeto, que foi aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes na plataforma digital da sessão, seguindo o
mesmo para sanção do poder executivo.
Logo após o presidente franqueou a palavra a todos os edis presentes para que os
mesmos fizessem as considerações finais. Em seguida 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, 25 de fevereiro de 2021.
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