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Ata da 26a (vigésima sexta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiau,

realizada no dia 17 de outubro de 2019, no salão nobre desta Casa, às 20h
(vinte horas), presentes os seguintes Vereadores: ANDREIA NOVAES DE

OLIVEIRA, EDSON MARQUES DA SILVA, EMERSON OLIVEIRA DA §ILVA,
cLÁUDto MANoEL coSTA NAScIMENTo, JoSE cARLoS BISPo DoS
SANTOS, JOSENALDO DE JESUS, LUCAS DE JESUS SANTOS, ORLANDO
SANTOS, ROBSON FERNANDO DA SILVA MOREIRA, SIMONE COUTINHO
BRITO. O Presidente Lucas de Jesus Santos em exercicio em nome de Deus

declarou aberta a sessão, foi executado o hino de lpiau, o Vereador Robson

Moreira fez a leitura biblica, o Servidor Alexandre Ferreirafez a leitura da ata da

sessão anterior, apos lida teve a falta justificada na sessão passada do

Vereador Carlinhos solicitada pelo Vereador Lucas. PEQUENO EXPEDIENTE

Constou: OF. No ÉDU248l2O1g, INDICAÇÃO No 072,07312019 Vereador
Erivaldo Carlos. Requerimentos verbais: O Vereador Claudio pediu Moção de

Pesar a familia do Senhor José Brito, Andreia pediu patrolamento nas regiÕes

do Tingui, Serra do Choro, Braço Pequeno e adjacências, a Vereadora Simone

pediu ao setor de infraestrutura providências no esgoto e matagam existente na

beira do rio, proximo a caixa da embasa, o Edil Orlando solicitou moção de

Parabéns a Carine Araujo Barbosa pelo brilhante trabalho feito na comunidade

do Bairro lrmã Dulce, O Vereador Edson solicitou moção de parabéns pela

passagem de aniversário a amiga Polliana Benjoino e o seu amigo Hildebrando

Sacramento (Bulego), pediu ao setor responsavel da Prefeitura, limpeza

eurbanismo, limpeza da Rua (i) Bairro Constança, Carlinhos solicitou moção de

parabéns para secretária de ação social, Nena Costa e de saúde Meirinha pelo

belissimo trabalho em conjunto que fizeram. Simone pediu moção de parabéns

a todos professores, e solicrtou a entrega a APLB, a Vereadora Andreia

solicitou que fosse feita uma reunião com todos os funcionários desta casa para

que os edis os conheçam. De posso da palavra e dando continuidade a leitura,

o Presidente Lucas de Jesus Santos retirou a pedido dos Edis o projeto de Lei

O2Sl2O1g do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa do

orçamento anual do município de lpiaú para o ano de 2020, foi lido o PROJETO

DE LEI NO 026120'19 "CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO

MUNtCiplO DE lptAu E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS". Apos leitura todos os

requerimentos, oficios e pedidos verbais foram aprovados. Em seguida, foram

abertas as ConsideraçÕes Finais, os edis inscritos se pronunciaram, fizeram

seus reclames e defesas em prol de todo o povo de lpiaú, nada mais havendo,

o Presidente em exercicio Lucas de Jesus Santos, pediu que o Executivo

reduza ou retire a taxa de esgoto das contas de água do povo de lpiau, pediu

mais uma fez a instalação do banco de sangue, agradeceu a presenÇa de todos

e, em nome de Deus, encerrou a sessão. Eu, Erivaldo Carlos de Oliveira

Santos, Primeiro Secretário, autorizei a Servidora Georgina Santos Mendes

lavrar a presente ata, que apos lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo

Primeiro Secretário Presidente em exercicto
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