
Ata da 14d (décima Quarta) Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de

setembro de 2020, no salão nobre da Câmara Municipal de Ipiaú. As 09h
(nove horas), presentes os seguintes Vereadores: ANDRÉ|A NOVAES DE

OLIVEIRA, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, EMERSON

OLIVEIRA DA SILVA, EDSON MARQUES DA SILVA, JOSÉ CARLOS
BISPO DOS SANTOS, JOSENALDO DE JESUS, LUCAS DE JESUS
SANTOS, LUCAS LOUZADO, ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO E

SIIUIONE COUTINHO BRITO. O Presidente lnterino em Exercício Lucas de

Jesus santos em nome de Deus declarou aberta a sessão, êffi seguida

convidou o Vereador Josenaldo de Jesus para fazer a leitura da Bíblia, em

continuação convidou o Servidor Alexandre Ferreira dos Santos para fazer a
leitura da ata da sessão anterior sendo aprovada por todos. Ato contínuo
PEQUENO EXPEDIENTE, Ofício n" 0212020, da Vice-Prefeita Margarete

Chaves S. oliveira; Ofício no 0412020, do Vereador Erivaldo Carlos Oliveira

Santos; Ofício n" 14312020 GAB, DO Poder Executivo; Ofício no 01812020

Gab, da Secretaria municipal de Planejamento e Administração de lpiaú;
lndicação no 04/05 e 0612020, do Vereador Erivaldo Carlos Oliveira Santos;

Foram formulados O7(sete) requerimentos, Moção de parabéns a Nasser

Borges e Teo do futebol, do Vereador Edson Marques da Silva; Moçâo de
Prabéns a Professora Lucy e solicitou também da Infraestrutura a retirada de

áreia de um morador, do Vereador Lucas de Jesus Santos; Moção de Pesar a
familia de Carlos (CEPLAC), do Vereador Erivaldo Carlos Oliveira santos;

Solicitação ao Poder Executivo que reforçasse a laje de esgoto na ftente da

oficina de Chico Cearense e que também executasse com agilidade a limpeza

do esgotamento da Rua Antonio Lourenco e que fosse estendido a todo o

bairro, do Vereador Emerson Oliveira da Silva. O Presidente lnterino em

Exercício colocou em votação todas as indicações, moções que foi aprovado
por todos. Em seguida colocou em votação o Ofício no 0412020, do Vereador
Erivaldo Carlos Oliveira Santos em votação sendo reprovado por O5(cinco)

votos contrários e O4(quatro) a favor. Foi cedida a Tribuna ao Vereador

Erivaldo Carlos Oliveira Santos por 20(vinte) minutos que falou sobre a

responsabilidade do seu trabalho diante do município, solicitou em ata

novamente a Edy o Data show. Como não estava disponível, pediu que

passasse a gravação da filmagem, onde a população está solicitando a

retirada da grade de esgoto da boca de Lobo da rua Manoel Souza Chaves,

Bairro Aloisio Conrado. Ainda foi solicitado pelo Vereador Erivaldo Carlos que

constasse em ata que a retirada da grade foi a pedido da população através

de abaixo assinado (em mãos) e que está para trabalhar para o povo e a favor
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do povo, quer os vereadores da base e o Executivo goste ou não. Falou da

Reforma do Matadouro que está feito através de aproveitamento dos

materiais e disse ser vergonhosa essa situação. Agradeceu e terminou

Íalando que continua lutando pelo bem do povo de lpiaú. Em seguida, foi

concedido a palavra aos edis. Após as considerações finais e com o término

das discussões, nada mais havendo, o Presidente lnterino em Exercício

Lucas de Jesus Santos 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, que após

lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada. Ipiaú, 03

de setembro de 2020.
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