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Ata da Déeima primeira Sessão Ordinária da eâmara Municipal de lpiaú. Às 20h (vinte
horas), do dia 1610512019 (dezesseis de maio de dois mil e dezenove), compareceram
no Salão Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, os Senhores Vereadores: Aiessandro
Moreira de Jesus, Edson Marques da Silva, Emerson Oliveira da Silva, Erivaldo
Carlos Oliveira Santos, Lucas de Jesus Santos, e Simone Coutinho Brito.
Justificativa da falta do vereador Cláudio Manoel Costa Nascimento e Ortando
dos santos Ribeiro,havendo número legar e em nome de Deus, o senhor
Presidente, Vereador Alessandro Moreira de Jesus, declarou aberta a presente
Sessão Ordinária. O Presidente da Câmara declarou a aplicação do art.134 § 3e do
regimento interno, determinando que se aguardasse o prazo de 1S(quinze) minutos
como tolerância, tendo em vista a ausência de quórum para a deliberação de matérias,
considerando-se o previsto no Art. 126 do regimento que assim dispõe: ,, A Câmara
somente se reunirá quando tenham comparecido, á sessão, pelo menos % dos
vereadores que a compõem, não podendo, contudo, deliberar sobre nenhuma matéria,
sem que estejam presentes a maioria absoluta dos seus membros". Ao final do prazo
não tendo havido quórum o presidente declarou prejudicada a sessão e solicitou que
fosse lavrado a ata sintética, em conformidade com o quanto previsto no art.131 s 3e
do regimento interno,o Senhor Presidente, Vereador Alessandro Moreira de
Jesus, agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, encerrou a
sessão. Eu, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, Primeiro Secretário, autorizei a
servidora Georgina santos Mendes lavrar a presente ata,
rigorosamente o art. 128 e seus parágrafos do Regimento lnterno,
lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo presidente assinada.
de maio de 2019.
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