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Ata da 28" (vigésima oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú,
realizada no dia 31 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 SILVA,
cLAUDIO MANOEL cOSTA NASCTMENTO, JoSÉ cARLOS BISPO DoS
SANTOS, JOSENALDO DE JESUS, LUCAS DE JESUS SANTOS, NACIEL
RAMOS DOS SANTOS, ORLANDO SANTOS, ROBSON FERNANDO DA
SILVA MOREIRA, SIMONE COUTINHO BRITO. O Presidente Alessandro
Moreira de Jesus ern nome de Deus declarou aberta a sessão, foi executado o

hino de lpiau, o Vereador Lucas fez a leitura biblica, o Servidor Alexandre
Ferreira fez a leitura da ata da sessão anterior, apos lida foi aprovada por

todos. PEQUENO EXPEDIENTE Constou: OF. No 01812019 Gab. Naciel
Ramos, OF. No 008/2019 Gab. Simone Coutinho. OF. Vereador Cláudio
Solicitando Tribuna Livre 3111012019. Projeto de Resolução No 008/2019
"Concede a Medalha do Mérito Desportivo Jaime Araujo Andrade ao Senhor
Antonio Carlos dos Santos". REQUERIMENTOS VERBAIS: Moção de Pesar

aos familiares de Nei, Tinga da região do braço pequeno que perdeu sua mãe,
moção so familiares de fernando pelo falecimento de sua mãe, na região do
guloso, e aos familiares de Tico da fazenda do povo pelo falecimento de sua

sogra, solicitado pela vereadora Andreia Novais O vereador Edson Marques
solicitou moção de parabéns ao colega Vereador Peri, por completar idade

nova. O vereador Josenaldo de Jesus solicitou moção de pesar para a mâe do

Pr. Normando. Simone Coutinho pediu moção de parabéns ao funcionário
desta casa, senhor Eduardo Teixeira, popular Catalão. Os requerimentos lidos,

e pedidos verbais foram aprovados. Foi convidado a compor a mesa o Soldado
Fábio Nery. Fez uso da Tribuna o Senhor Hercules Calmon, que abordou um

tema interessante sobre o suicidio e sobre a depressão, e pediu as autoridades
que elaborem um projeto voltado para assistir as pessoas que sofrem com este

mal do século Fez uso tambem da Tribuna livre, o Vereador Claudio
Nascimento, que iniciou falando que respeita a ausência da parte interessada,
e afirmou que nunca foi intenção dele tratar as pessoas com desrespeito, e que

trata os edis pelos nomes que são conhecidos publicamente, citou os edis que

são chamados por apelidos registrados no TRE, e afirmou que jamais andou

em barra de saia de Prefeita nenhuma, mostrou sua carta ao eleitor ipiauense,

e afirmou que não se tratava de plano de governo, pois plano quem elabora e
Prefeito, falou da sua alegria em ser vereador e relatou uma demanda de um

paciente com câncer, quimioterapia oral, e falou da importância do Rotary e na

intervenção dos companheiros para conseguir a medicação, juntamente com a
Prefeita e sua filha Flávia por intervir tambem junto ao Governador, e o

governo informou que a medicação ja estava disponivél em jequie, relatou sua

alegria de vê a situação resolvida, falou tambem do fundo municipal de cultura
e defendeu a importância deste projeto para ipiaú, falou do papel correto do

Presidente da Casa por convocar o Secretário de Educação, o mesmo veio
para esclarecer as duvidas, e que seja mantida a convocação paa os

esclarecimentos da parte interessada, e encerrou que fará um esforço grande
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pra terminar seu mandato, e sem precisar ter embates, pois empobrece o
Legislativo, e pediu responsabilidade para as causas que se tratam em

plenário, concluiu. Foi convidada para entregar a moÇão de parabéns ao

soldado Fabio Nery, a Vereadora Simone Coutinho, que antes mostrou em slide

um video do Salmo 91, apos o termino falou do papel importante da policia

Militar de lpiaú, e o seu reconhecimento ao homenageado, entrega feita, a
mesma leu uma mensagem na Tribuna a todos os presentes.O soldado Fabio

Nery de uso da palavra saudou a todos os edys, e a toda a Policia Militar, e

agradeceu a homenagem recebida. DA ORDEM DO DIA CONSTOU: Projeto

Oé t-ei O2O;ZO19 "Cria o Fundo Municipal de Cultura de lpiaú e da outras
providências". Que teve a primeira discussão do seu parecer aprovada por

iodos. Em seguida, foram abertas as ConsideraçÕes Finais, os edis inscritos se

pronunciaram, nada mais havendo, o Presidente Alessandro Moreira de Jesus,

em nome de Deus, encerrou a sessão. Eu, Lucas de Jesus Santos, Primeiro

Secretário em exercrcio, autorizei a Servidora Georgina Santos Mendes lavrar

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

Presidente assinada. lpiau, 31 de outubro de 2019.

MOREIRA DE JESUS
Presidente
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