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LUCAS OflIESUS SANTOS

Primeiro Secretário em exercício
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Ata da 23' (vigesima terceira) sessão ordinária, realizada no dia 26 de
setembro de 2019, no salão nobre da Câmara Municipal de lpiau. As 20h (vinte
horas), presentes os seguintes Vereadores: ALESSANDRO MOREIRA DE
JESUS, CLAUDIO MANOEL COSTA NASCIMENTO, EMERSON OLIVEIRA
DA SILVA, EDSON MARQUES DA SILVA, JOSÉ CARLOS BISPO DOS
SANTOS, LUCAS DE JESUS SANTOS, NACIEL RAMOS DOS SANTOS, E

ROBSON FERNANDO DA SILVA MOREIRA, SIMONE COUTINHO BRITO. O
Presidente em nome de Deus declarou aberta a sessão, em seguida convidou
o Vereador Robson Fernando da Silva Moreira de Jesus Santos para fazer a
leitura da bÍblia, em continuação convidou o Servidor Alexandre Ferreira dos
Santos para fazer a leitura da ata da sessão anterior, o Vereador Robson
Fernando da Silva Moreira pediu que retificasse a sua fala onde o mesmo diz
não ter usado a tribuna para rebater críticas, mas sim para fazer um
comparativo referente à incoêrencia de denuncias proferidas pelo Vereador
Pery a prefeita do município, que tambem existe nesta casa, também pediu que
constasse a sua homemgem feita ao saudoso Ex Prefeito Miguel Coutinho, foi
posta em votação a ata sendo aprovada com as devidas retificaçÕes por todos
Ato contínuo PEQUENO EXPEDIENTE, leitura dos Ofícios No 19212019,
oriundo do Poder Executivo; Ofício No 046/2019 - SEFAZ; ofício no 1612019
encaminhada pelo Vereador Emerson oliveira da Silva. O Vereador Claúdio
Nascimei'tto justificou a falta da Vereadora Andreia de Novaes, de igual nrodo o
presidente Justificou a falta clo Vereador Orlando dos Santos e o Vereador
Edson Marques justifrcou a falta do Vereador Erivaldo Carlos. Em seguida, foi
concedido a palavra aos edis para as ConsideraçÕes Finais. O Vereador
Edson Marques não escrito na sua fala pediu a sua retirada do plenário por
forças maiores, os demais inscritos fizeram uso da palavra. Com o término das
discussÕes, nada mais havendo, o Senhor Presidente, Alessandro Morerra cle
Jesrrs, agradeceu a presenÇa de todos e, em nome de Deus, encerrou a
sessão. Eu, Lucas de Jesus Santos, Primeiro Secretário em exercício, autorizei
a servidora Georgina Santos Mendes lavrar a presente ata, que apos lida e
aprovada, é devidamente por nrirn e pelo Presidente assinada lpiaú, 26 de
setenrbro de 2019.

MOREIRA DE JESUS
Presidente
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