
C&MARA MUNICtPAl DC GAMARA MUNICIPAL DE IPIAU
ESTADO DA BAHIA-CNPJ: 13.246.442/0001-64
Praça Alberto Pinto, n® 01, Centro, Ipiaú-BA, Cep: 45570-000

Ata da terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iplaú. As vinte horas,
(20:00 horas), do dia quatro de março de dois mil e vinte e um (04.03.2021), de forma
virtual através da plataforma digital MEEI, teve início a 3® 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, Cristiano Santos 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 e pediu que fosse respeitado um minuto de silencio em
homenagem a todas as vítimas do covid-19, na seqüência solicitou a execução do hino de
Ipiaú e em seguida pediu que o vereador Ivonilton Conceição de Oliveira fizesse a leitura
da Bíblia. Do pequeno Expediente constou: Votação e aprovação da ata da sessão
ordinária realizada em 25/02/2021 que foi aprovada por unanimidade dos vereadores
presentes. Leitura do oficio 003/2021 enviado ao Executivo Municipal contendo relatório
da visita da comissão de saúde aos PSFs: Noé Bonfim e Waldomiro Barreto, leitura da
indicação 003/2021 do vereador Cleber Santos Souza, que solicita reposição de
lâmpadas na Rua Jardim Santa Rita e Rua Dois no Bairro Santa Rita, leitura da indicação
004/2021 do vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento que solicita a construção de
uma mureta ou guarda corpo na primeira travessa Carlos Chagas, leitura da indicação
005/2021 do vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento que indica a implementação de
lombadas na Rua Pará no Bairro Ubirajara Costa, a vereadora Andreia Novaes de Oliveira
fez requerimento verbal para que fosse enviado oficio à Prefeitura pedindo a roçagem das
ruas do bairro Vila Irmã Dulce e também das ruas: Da Granja e rua Guanambi, o vereador
José Humberto de Oliveira Costa, solicitou que fosse enviado ao familiares do senhor
Domingos, ex-servidor do município uma moção de pesar pelo seu falecimento, o mesmo
edil pediu que fosse encaminhado ofício á prefeitura solicitando roçagem na rua Nelson
Santana no bairro Euclides Neto, pois a acessibilidade à referida rua está muito
comprometida. Do Grande Expediente constou: Leitura do requerimento: 006/2021 do
vereador Cleber Santos de Souza, que solicita ao Executivo municipal relatórios contendo

^ informações sobre a quantidade de doses da vacina contra o COVID-19, bem como os
w nomes das pessoas já vacinadas pela secretaria de saúde, leitura do requerimento

007/2021 do vereador José Humberto de Oliveira Costa que pede uma maior atenção do
poder Executivo municipal ao cemitério novo quanto a: Limpeza, conservação e
iluminação do mesmo, leitura do requerimento 008/2021 do vereador Ivonilton Conceição
de Oliveira que requer a requalificação da praça Amâncio Félix, leitura do requerimento
010/2021 do vereador Ivonilton Conceição de Oliveira que pede a colocação de quebra-
molas na rua São Bartolomeu no bairro Eclides Neto, leitura do requerimento 011/2021 do
vereador Ivonilton Conceição de Oliveira que solicita a manutenção do esgoto na rua
Mateus vágner no bairro Euclides Neto, leitura do projeto de lei 002/2021 do Poder
Executivo municipal que dispõe sobre a criação do conselho municipal de
acompanhamento de controle social, leitura do projeto 004/2021 do poder legislativo
municipal que dispõe reconhecer o exercício físico e a prática de atividades físicas como
essencial, durante pandemias, epidemias e calamidades públicas no município de Ipiaú,
leitura do relatório da Comissão de saúde à secretaria de saúde informando a situação
encontrada nos PSFs: Noé Bonfim e Waldomiro Barreto. Em seguida o presidente
Robson Fernando da Silva Moreira solicitou que fosse lido o oficio 051/2021 do Poder
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Executivo em resposta ao ofício 003/2021 da comissão de saúde, após lido o ofício
051/2021 foi imediatamente enviado a comissão de saúde dessa casa legislativa. Na
seqüência o Presidente franqueou a palavra para que a Comissão de saúde discorresse
sobre o assunto, o vereador Orlando Santos, na condição de presidente da comissão de
saúde agradeceu a secretaria de saúde por ter respondido os questionamentos da
comissão e prometeu continuar fiscalizar, orientar e contribuir sempre com a gestão da
prefeita Maria das Graças. O membro da comissão de saúde, vereador Maciel Ramos fez
uso da palavra e reforçou a fala do presidente da comissão de saúde, agradeceu a
secretária de saúde , Laryssa Dias pela rapidez na resposta ao oficio encaminhado a
mesma e disse ainda que a comissão continuará visitando outras unidades de saúde e
que esta comissão estará atenta a todas as questões de saúde deste município e que irá
trabalhar para que tenhamos uma saúde cada vez melhor. O vereador José Humberto,
Relator da comissão de saúde agradeceu ao presidente da comissão e afirmou que
continuará na próxima semana fazendo visitas a outras unidades e também a regulação
do município, encerrando sua fala agradeceu. O presidente Robson Fernando da Silva
Moreira parabenizou a Comissão de saúde pelo trabalho realizado e afirmou que todas
as comissões sempre terão espaço nas sessões para apresentar seus relatórios. Em
seguida o Presidente cedeu espaço na tribuna virtual da sessão à senhora Amanda
Souza Carvalho presidente do Diretório acadêmico do curso de administração campos
XXI da UNEB nesta cidade, que após a explanação da mesma dando ciência quanto a
intenção da Secretaria estadual de educação do estado da Bahia em extinguir o curso de
administração no campos de nossa cidade, recebeu apoio dos vereadores: Cleber Santos
de Souza, Cláudio Manoel Costa Nascimento, Milton Costa Cruz, Orlando dos Santos
Ribeiro e Naciel Ramos dos Santos no sentido de impedirem que ocorra esse
fechamento. 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, 04 de março de 2021.
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