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Ata da 15a (décima quinta) sessão ordinária, realizada no dia 13 de iunho de
2019, no salão nobre da Câmara Municipal de lpiaú. As 20h (vintá horas),
presentes os seguintes Vereadores: ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS,
ANDREIA NOVAES DE OLIVEIRA, CúUD]O MANOEL COSTA
NASCIMENTO, EDSON MARQUES DA SILVA, EMERSON OLIVEIRA DA
SILVA, JOSÉ CARLOS BISPO DOS SANTOS, JOSENALDO DE JESUS,
LUCAS DE JESUS SANTOS, NACIEL RAMOS DOS SANTOS, ORLANDO
DOS SANTOS RIBEIRO, ROBSON FERNANDO DA SILVA MOREIRA. O
Presidente em nome de Deus declarou aberta a sessáo, em seguida convidou
o vereador Naciel Ramos para a leitura da bÍblia, ato contÍnuo, convidou o
servidor Alexandre Ferreira dos santos para fazer a leitura da ata da sessão
anterior que após lida e posta em votação, a Vereador Andréia Novaes solicitou
que constasse em ata que momento nenhum foi contra a assinatura de parecer

!o projeto que foi proposto, o vereador Josenaldo de Jesus aÍirmou que a sua
fala nas atas tem sido reduzida, e pediu que tenha critérios para transcrição das
atas para expor as suas Íalas, a ata foi colocada em votaçáo e aprovada pelo
plenário. Em continuação foi lido o expediente: of no oostzots, do coletivo
cultural de lpiaú. ot. 01112019, JustiÍicativa de ausência da sessão do
vereador Erivaldo carlos oliveira santos. of. oo1/20i9 da Vereadora Andréia
Novaes solicitando a Tribuna da câmara por 20 minutos. projeto de Lei no
01012019 do Poder Executivo "eue dispõe sobre as Dirétrizes paru a
elaboração da Lei orçamentária de 2o2o e dá outras providências". o
Presidente colocou em votação todosos requerimentos Íidos que foram
aprovados por unanimidade. Não houve oRDEM Do DlA, o presidente
Alessandro Moreira colocou o pedido da proxlffi sessão ordinária em votação
pelo pl_e131o deviado a proxima quinta-feira ser feriado, que foi aprovado para
o dia2510612019 a próxima sessão ordinaria e solene de encerramento dos
trabalhos desta casa. os vereadores não inscritos nas suas considerações
finais pediram ao presidente liberação da sessão, Vereador Josenaldó de
Jesus, José Carlos Bispo dos Santos, Robson Moreira e Claudio
Nascimento.Aberta as considerações finais, a vereadora Andréia Novaes
reforçou mais uma vez que não se propos em não asslnar nenhum projeto, e
que a reunião era apenas a comissão de finanças, e que a comissão de justiça
opina em parecer de todos os projetos, e afirmou que parecer se fáz em
conjunto com os membros, e classificou essa falta de harmonia como
picuinhas, e que o seu papel de Presidente tem feito, convocando e exarando
seus pareceres, pediu que a vereadora simone comparecesse com o livro de
ata das reuniões, disse tambem dos embates politicos que existe que é um ato
normal, mais abomina ataques pessoais, e pediu respeito com as obrigações
de legislador, pricipalmente com os pareceres que foram feitos e que nãõforam
assinados pelo secretário e pela relatora, e que está para ajudar o bom
andamento desta casa, e que Íaz o seu papel e Vereadora, e encêrrou que é a
voz do povo, os agradecendo pela permissão de está vereadora, condenou
ataques pessoais em redes sociais sobre a sua vida, e aÍirmou que sgmpre Íoi
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humilde e sempre trabalhou om muita humildade. o Vereador Lucas de Jesus
§qIg., fez um pedido verbar solicitando do Executivo detalhadas oo pátiimonio
Público Municipal e cópia do contrato com a Embasa, retãçào oas
contrapartidas do município ofericidas pela embasa, cópias da secràtária de
Ação social de toda prestação de contas que foi feita ao ton.erÀo Ãüniàipar oe
assistência social, Íalou de sua visita a secretária de ação social, e parabenizou
os funcionários por solucionar uma demanda, pediu ao secretáiio Henrique
para conserto de uma rua no Bairro constança, que nao foi aceito seu pedido,
enviou Íotos dos transtornos quem vem fassando aqueles moradàres, e
reÍorçou do seu pedido feito a prefeita dos coletores de lixos nos bueiros que
evitariam entupimentos dos bueíros neste periodo de chuvas, que não foi
atendido, juntamente com os projetos de sua autoria que nunca ioi sancionado
e sim. promulgado pero Presidente e enerrou pedindo a gestora que faça as
materias virarem lei evitando assim que a justiça tome as d-evidas piovidências.
o Vereador Emerson de oliveira, justiÍicou a ausência da vereadora simone
coutinho, parabenizou Totoin pela passagem de seu aniversario, solicitou uma
moção de parabéns para carine de souza e Vinicius souza da região do
guloso, falou da instisfação dos seus pedidos nunca serem aceitos, ã nunca
foram atendidos, leu um oficio sobre o andamento das obras de calçámento de
algumas ruas que esteve visitando no bairro popular, falou do devespeito do
executivo ao legislativo, e relatou a sua visita a um posto de saúde como
Íiscalizador, e constatou os ar condicionados desconectados por que a rede é
1 1 0v e os ar 220v, falou da- falta de geladeira na sala de vacinas, e relatou que
as vacinas chegou pelo funcionário Djalma Brandão que após chegar foi
Íilmado pelo edil, que em seguida foi agredido pelo funcionário da prifeitura
com palavras de baixo calão e agressôes verbais ao vereador, que encerrou
aÍirmando que o mesmo irá provar tudo mediante a justiça. o presiàente no ,.o
da. palavra pediu ao secretário Henrique que éorucione um probrema no
calçamento da batateira, que existe uma cratera atrapalhando o iran"pàrt" de
veiculos na rua, o vereador Edson Marques solicitou uma moção de parabéns
ao seu ex assessor Euclides Ribeiro, de posse da palavra o présidente indagou
o que sustenta a secretária de saúde sÉ. Meirinha na pasta, e diz nâo saber oporque da mesma continuar neste governo, pois a iejeição dela e grande
principalmente quando se riga e ouve os rádios em ipiaú. Naâa mais have-ndo, o
senhor Presidente, Alessandro Moreira de Jesus, agradeceu a presença de
todos e, em nome de Deus, encerrou a sessão. Eu, Erivardo carros ôliveira
santos, Primeiro secretário, autorizei a servidora Georgina santos Mànoes
!3rr"I." presente ata, que- após lida e aprovada, é devidariente por mim e pelo
Presidente assinada. lpiaú, 13 de junho de 2019.

Erivaldo 'o Moreira de Jesus
Primeiro Secretário
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