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Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte horas (20h00),
do dia quatro de abril de dois mil e dezenove (04.04.2019), no Salão Nobre da
Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 6a sessão ordinária de 2019. Presente os
vereadores: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de Oliveira, Claudio
Manoel Costa Nascimento, Emerson Oliveira da Silva, Erivaldo Carlos Oliveira Santos,
Josenaldo de Jesus, Lucas de Jesus Santos, Naciel Ramos dos Santos, Orlando dos
Santos Ribeiro, Robson Fernando da Silva Moreira e Simone Coutinho Brito. O edil
Edson Marques da Silva justificou sua falta. O Presidente Alessandro Moreira de
Jesus, em nome de Deus, abriu a Sessão. Do Expediente constou: Leitura e
aprovação da ata da sessão do dia 21 de março de 2019, após retificação solicitada
pelo edil Lucas. lndicaçÕes no' 20 a 22 do vereador Josenaldo. Houve alguns
Requerimentos Verbais. O vereador Lucas solicitou que a prefeita faça uma reforma
nos Prédios da SAMU e do Tiro de Guerra, ambos na Rua São Roque. O vereador
Naciel solicitou moção de parabéns ao Pastor Carlos Cesar Januario, presidente da 1a
lgreja Batista de Rio Novo, pelos 23 anos de ministério pastoral. O vereador Emerson
solicitou moção de parabéns à Celia, esposa de Nen Patinha, por seu aniversário dia
3 de abril. Todas as proposições foram aprovadas. Na sequência, foram lidos os
Projetos de Lei do Poder Legislativo nos: 009/2019 que "Dispõe sobre proibição de
apelo ao consumo nos estabelecimentos públicos e privados da educação básica" e
01012019 que "Dispõe sobre a identificação dos animais de propriedade privada e dá
outras providências". Da Ordem do Dia constou: Discussão, votação e aprovação, em
segunda discussão, dos Projetos de Lei do Poder Legislativo nos:00212019 que
"Declara de Utilidade Pública Doce Mel Esporte Clube"; 00512019, "lnstitui o dia
municipal dos desbravadores"; e, 006/2019, "Dispõe sobre a criação do Projeto
Cidade Limpa e dá outras providências". A tribuna foi cedida para o senhor Cleraldo
que falou sobre o Clube dos Desbravadores, e para os edis: Naciel que explanou
sobre o PL 009/2019 do Legislativo; e, Emerson que criticou a situação dos Postos de
Saúde, em especial da Unidade Epifânio, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Em
seguida, foi franqueada a palavra aos edis para as ConsideraçÕes Finais. Na
sequencia, nada mais havendo, o Presidente Alessandro Moreira de Jesus,
agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, encerrou a sessão. Eu, Erivaldo
Carlos Oliveira Santos, Primeiro Secretário, autorizei a servidora Janecléa Santos
lavrar a presente ata, seguindo rigorosamente o Art. 128 e seus parágrafos do
Regimento lnterno, que após lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo
Presidente assinada. lpiaú, 04 de abril de 2019.
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