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Ata da 25a (vigesima quinta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú,
realizada no dia 10 de outubro de 2019, no salão nobre desta Casa, as 20h
(vlnte horas), presentes os seguintes Vereadores: ANDREIA NOVAES DE
OLIVEIRA, EMERSON OLIVEIRA DA SILVA, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA
SANTOS, CLAUDIO MANOEL COSTA NASCIMENTO, JOSENALDO DE
JESUS, LUCAS DE JESUS SANTOS, NACIEL RAMOS DOS 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 lpiaú, o Vereador Josenaldg fez a
leitura biblica, o Servidor Alexandre Ferreira fez a leitura da ata da sessão
anterior, apos lida foi aprovada por todos. Houve pedidos verbais, a Vereadora
Simone pediu uma moçáo de pesarao pai de sua assessoraCarla, o Vereador
Peri, solicitou a tribuna por dez minutos, o Vereador Naciel solicitou uma moção
de aplausos ao tri-atleta irlan, que representou lpiaú na cidade de llhéus, A
Vereadora Simone solicitou por 15 minutos a Tribuna, o Vereador Josenaldo
pediu moção de parabéns a Senhora Valdete Vieira PEQUENO EXPEDIENTE
constou: oF. No 198t2019 HGt, oF. ctRc z63t2o1g. ilNDtcAÇÃo N;
07112019. OF. No 21012019 PMl. O Presidente Lucas de Jesus pediu três
moções de parabens a Senhora Leiliane, Rafael e Fabricio. Os oficíos, pedidos
verbais e requerimentos foram aprovados por unanimidade. pL OZTlZ0lg -Poder Legislativo "Declara de Utilidade Pública à Associação de Capoeira
Guerreiros de São Jorge e dá outras Providências. ó Vereador peri
justificou a ausência do Edil Alessandro Moreira A Vereadora Sirlone
Coutinho fez uso da Tribuna e iniciou a sua fala parabenizando os topiqueiros,
agradeceu o com.ercio de lpiaú pela ajuda, citou varios nomes de pessoas que
ajudaram, falou da sua tristeza em vê o comercio de lpiaú debilitado, falou do
apoio de Sandro Regis aos topiqueiros, citou a redes sociais que vern
destacando pessoas que gostam ou não de cada um dos edis, afirmou estar
satisfeita por ser vereadora, e que estará firme e forte em prol de beneficiar o
povo, falou da integridade do Diretor do Hospital Geral de lpiaú, e reafirmou das
pessoas que tiveram sua visão prejudicada, citou nomes, e afirmou que não e
errado comentar erros, falou de situaçÕes ocorridas em outras gestões e
afirmou que tem obrigação de falar, pois foi eleita para defender, e disse qu"
quando falou o atual diretor não era nomeado, e que o mesmo responderá a
partir de agora na sua gestão, e que e obrigação dela fiscalizar todos os orgãos
existentes na cidade, cobrou asfaltamento e calçamentos das ruas, reformã do
centro de abastecimento, e encerrou falando que foi eleita para cobrar, e que
sempre questionará o que não for feito para lpiau, e desejou sucesso para a
Prefeita. O Vereador Erivaldo Carlos relatou a sua visita ao colegio celestina,
mostrou slides com a situação do piso, e banheiros do colegio, afirrnou que
estará até o fim de seu mandato fiscalizando o que existe de erros em lpiaúr,
citou o artigo do regimento que convoca os secretaricrs, e solicitou que c)
secretário de educação seja convocado para Íazer esclarecimentos sobre a
reforma destes colegios e concluiu afirmando que criticas construtivas tambem
ajudam o governo a trabalhar O Vereador Robson Moreira pediu liçenca das
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consideraçÕes finais. Em seguida, foram abertas as ConsideraÇÕes Finais, os
edis inscritos se pronunciaram, o Presidente em exercÍcio Lucas de Jesus
Santos de uso da palavra mostrou fotos em slides de sua visita no Colegio
antigo Tertulina, e que envíará as fotos para que o problema seja resolvido,
cobrou mais uma vez a possibilidade da instalação do banco de sangue em
lpiaú, assim como tambem o de hemodiálise, bem como a guarda municipal,
que lpiaú precisa desta organização para gerir o trânsito do município, falou
também da reposição na falta de medicamentos, e encerrou justificando as
ausências de Orlando Santos e Edson Marques, e nada mais havendo, o
Presidente em exercicio Lucas de Jesus Santos, agradeceu a presença de
todos e, em norpe de Deus, encerrou a sessão, Eu, Erivaldo Carlos de Oliveira
Santos, Primeir$rsecretário, autorizei a Servidora Georgina Santos Mendes
lavrar a prese , que apos lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo
Presidente assina§§. lpiaú, (0 de outubro de 2019
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Primeiro rio Presidente em exercício
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