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Ata da 16a ( décima sexta)sessáo Ordinária, realizada no dia 17 de setembro
de 2020, no salão nobre da Câmara Municipal de lpiaú. As 09h (nove horas),
presentes os seguintes Vereadores: ANDRÉ|A NOVAES DE oLlvElRA,
ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, EDSON MARQUES DA SILVÀ
JOSÉ CARLOS BISPO DOS SANTOS, JOSENALDO DE JESUS, LUCAS
DE JESUS SANTOS, LUCAS LOUZADO, ROBSON FERNANDO DA SILVA
ToRE|RAORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO E StntONE COUTTNHO

BRITO. O Presidente lnterino em Exercício Lucas de Jesus santos em nome

de Deus declarou aberta a sessáo, conüdou o Vereador José Carlos bispo
dos Santos para compor a mesa e em seguida conüdou o Vereador
Josenaldo de Jesus paraÍazer a leitura da Bíblia,em continuaçáo conüdou o

Servidora Jocasta Assis Alves para tazer a leitura da ata da sessão anterior
sendo aprovada por todos. Ato contínuo PEQUENO EXPEDlENTE,foram
formulados 06(seis) requerimentos, Moçáo de pesar a família de Neném de

Ota e Moção de parabéns a equipe da Samu, do Vereador lucas de Jesus
Santos; Reinteração do pedido de realização do evento para entrega doas
comendas e títulos, do Vereador Josenaldo de Jesus; Moção de Pesar a

Íamilia de Neném de Ota e também a familía de Canarinho, do Vereador José

Carlos Bispo dos Santos; Moção de parabéns a todos os radialistas e a

lmpremsa de lpiaú, do Vereador orlando dos Santos.O Presidente lnterino em

Exercício colocou em votação todos as moções que foi aprovado por todos.
Foi cedido a Tribuna ao Vereador Robson Fernando da Silva Moreira por

1O(dez) minutos que falou sobre a responsabilidade diante da política, e que

lpiaú está üvendo um momento de deturpação política. Onde os Face News

tentam passar de forma desordeira e mentirosas a respeito dos candidatos. E

que a política e um ato democrático onde as pessoas podem a atuam,
podendo paúicipar mais ativamente sendo assim protagonista em relaçáo aos

seus próprios direitos. Ressaltou ainda da honestidade do Executivo e disse

estar à disposição da população. Concluiu dizendo que busca nas suas

atitudes a construção de um melhor para lpiaú, por isso está com Maria. Em

seguida, foi concedido a palawa aos edis. Após as Considerações fnais e
com o término das discussões, nada mais havendo, o Senhor 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
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presente ata, que após lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo

Presidente assinada. lpiaú, 17 de setembro de 2020.
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