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Ata da 30a (Trigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiau.

realizada no dia 14 de novembro, no salão nobre desta Casa, às 20h (vinte

horas), presentes os seguintes Vereadores: ANDREIA NOVAIS DE OLIVEIRA,
ERIVALDO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, EMERSON OLIVEIRA DA

SILVA, JOSENALDO DE JESUS, JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS,
LUCAS DE JESUS SANTOS, NACIEL RAMOS DOS SANTOS, ORLANDO
SANTOS, ROBSON FERNANDO DA SILVA MOREIRA, SIMONE ÇOUTINHO
BRITO. O Presidente Alessandro Moreira de Jesus em nome de Deus declarou
aberta a sessão, foi executado o hino de lpiaú, o Vereador Robson Moreira fez

a leitura biblica, o Servidor Alexandre Ferreira fez a leitura da ata da sessão

anterior, apos leitura foi votada e aprovada por todos. PEQUENO
EXPEDIENTE Constou: lndicação No 028 e 02912019 autoria do Vereador

Erivaldo Carlos. Of. EDU 26112019. Of No 01012019 Vereadora Andreia Novais.

Projeto de Lei No 028/2019 do Poder Executivo, "lnstitui o Programa "Morar

Melhor" que objetiva promover reformas e ampliação habitacional destinadas a

familias de vulnerabilidade social no municipio de lpiau e dá outras
providências". Resolução No 009/2019 "Concede a medalha do Merito da

Segurança Publica Cap. Milton Pinheiro dos Santos ao Soid. Cristiano Andrade

Pinheiro. Projeto de Lei N" 029/2019 do Poder Legislativo "Denomina o nome

Egildo Barberino Matos a atual Rua Ceará no Bairro Santa Rita e dá outras

providências". REQUERIMENTOS VERBAIS: Naciel Ramos solicitou moção de

parabéns para sua filha Alana Mel, também pediu moção de parabéns o

Vereador Robson Moreira para o casal Jeferson e Grace que completaram 21

anos de casados. O edil Carlinhos, pediu moção a equipe de transportes

comandada por Vini e Valzinho pelo belissimo trabalho de patrolamento em

Terezinha pa Corrego e Região do Tingui e adjacências. O Presidente

Alessandro pediu moção de parabéns ao seu pai que completa idade nova.

Simone pediu moçâo de parabéns a hercules Calmon, Emerson Oliveira pediu

aos amigos Tarcizinho e Terezinha, Danilo Matos, e a Mateus e Rodrigo de

Nem paiinha. O Vereador Josenaldo de Jesus ao seu amigo Antonio Paulo

Barreto. Todos requerimentos lidos, oficios moções foram aprovados por

unanimidade. DA ORDEM DO DIA CONSTOU. Projeto de Lei No 026/2019
"Cria o Fundo Municipal de Cultura de lpiaú e da outras provrdências" Que teve

a redação frnal aprovada por todos. Projeto de Resolução No 008/2019 "Que

concede a medaiha do mérito desportivo Jaime Araujo Andrade ao Senhor

Antônio Carlos dos Santos". Que teve a sua 2u (segunda) discussão aprovada

por unanimidade. projeto de Lei No 02712019 "Declara de Utilidade Publica a

Associação de Capoeira Guerreiros de São Jorge e dá outras providências"' O
presidente solicitou ao Vice Presidente Lucas de Jesus Santos que assumice a

presidência para íazer a defesa do projeto de sua autoria, usou da tribuna livre

e falou da historia da capoeira em nossa região e da importância do grupo

guerreiros de São Jorge, o presidente do grupo de capoeira Mestre Milton fez

[arte da mesa e usou a tribuna tambem, apos a defesa o presidente pediu aos

nobres pares que o projeto fosse aprovado em unica votação na presente

sessão. O Presidente interino Lucas de Jesus Santos colocou em votação o
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pedido que foi aprovado por todoS, em Seguida colocou em votação o parecer e

o Projeto de Lei No.027i2019 que foi aprovado por unanimidade por todos em

única votação, retornando a presidência o Presidente Alessandro Moreira de

Jesus abriu as considerçÕes finais, os edis inscritos se pronunciaram, nada

mais havendo, o Presidehte Alessandro Moreira de Jesus, em nome de Deus,

encerrou a sessão. Eu, Erivaldo Carlos 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 Presidente assinada. lpiau, 14

de novembro de 2019.
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