
I I (À,,rÉÀ rr,.ilr i'F.l. la

ETPIAI
sERvrÇo púgt-tco MUNIcIPAL
PRAÇA ALBERTO PINTO. N" 01. CENTRO
lPrAú - BAHTA - cEP 45570-ooo
c N.P.J 13.246.4 42t0001-64

Ata da 31a (Trigésima Primeira sessão ordinária da câmara Municipal de lpiaú

realizada no dia 21 de novembro, no saláo nobre desta Casa, às 20h (vinte

horas), presentes os seguintes Vereadores: ANDREIA NOVAIS DE OLIVEIRA,

CLAUDIO MANOEL COSTA NASCIMENTO, EDSON MARQUES DA

SILVAEMERSON 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 COUTINHO BRITO. O PTCSidENtC AICSSANdTO

Moreira de Jesus em nome de Deus declarou aberta a sessão, convidou o vice-

presidente para compor a mesa, foi executado o hino de lpiaú, o Vereador

Naciel Ramos Íez a leitura biblica, o Servidor Alexandre Ferreira fez a leitura da

ata da sessão anterior, apos lida, foi votada e aprovada por todos. PEQUENO

EXPEDIENTE Constou: oF No 044/2019 APLB. OF. No 22512019 HGI Após

leitura, o vereador Josenaldo de Jesus, pediu ao Presidente que o Projeto de

Lei No 029/2019 de sua autoria Íosse retirado de pauta, para um melhor

alinhamento com os familiares e moradores da localidade do santa Rita, o

Presidente acatou o pedido e retirou o Proieto REQUERIMENTOS VERBAIS

o Vereador Lucas pediu que enviasse moção de pesar aos Íamiliares da sua

amiga creusa que perdeu a sua mãe, do mesmo modo, a Vereadora stmone

pediu que enviasse tambem aos familiares do saudoso Genésio Barbosa Juntor

ex músico da Banda Joedson, o Vereador claudio Nascimento tambem pediu

moção de pesar aos familiares do senhor Pedro Machado da silva Filho ToCos

requerimentos lidos e solicitados foram aprovados A seguir o Vereador

Emerson oliveira da silva usou a Tribuna livre e relatou o seu trabalho de

Íiscalizador do povo, mostrou em slides detalhes de sua visita ao Posto de

saúde provisório e detalhou pontos negativos do local, solicitou que o

Executivo tome providências urgentes para acelerar o funcionamento no seu

devido lugar de origem para assim proporcionar as pessoas uma saúde de

qualidade,emseguidamostrouoacessodosmoradoresparairatéoposto.
passandoporesgotosacéuaberto,pediuasecretáriarespeitoaosmoradores
doACMeaopovodelpiaúcomessedesmandoeencerroupedindoconÍortoe
dignidade aos moradores do Bairro ACM DA ORDEM DO DIA CONSTOU:

ProjetodeResoluçãoN.008/20,lg..Queconcedeamedalhadomérito
desportivo Jaime Araújo Andrade ao senhor Antônio carlos dos santos" Que

teveasuaredaçãofinalaprovadaporunanimidade.ProjetodeResoluçâoNo
oo9/2o19 "Concede a Medalha do Mérito da segurança Pública capitão Milton

pinheiro do santos ao sf. cristiano Andrade Almeida" Fot aprovado por trnarlrmrdade

em 1a discussão do Parecer. Projeto de Lei No 028/2019. A segurr foÍam abertas as

consideraçÕesfinais,osedisinscritosSepronunciaram'nadamaishavendo.o
Presidente Alessandro Moreira de Jesus, em nome de Deus' encerrou a
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sessão. Eu, Lucas de Jesus santos, Vice Presidente desta casa e Primeiro

Secretário em exercicio, autorizei a Servidora Georgina Santos Mendes lavrar

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

Presidente assinada. lpiaú, 2'l de novembro de 2019
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LucAs DyJESUS SANÍOS MOREIRA DE JESUS

Presrdente


