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Ata da 17" ( décima sétima)sessão Ordinária, realizada no dia 24 de setembro
de2O2O, no salão nobre da Câmara Municipal de lpiaú. As 09h (nove horas),
presentes os seguintes Vereadores:ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS,
ANDRÉIA NOVAES DE OLIVEIRA, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA
SANTOS, EDSON TIARQUES DA SILVA, EilERSON OLIVEIRA DA SILVA"

JOSENALDO DE JESUS, ROBSON FERNANDO DA SILVA UOREIRA E
ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO. O Presidente Alessandro Moreira de

Jesus em nome de Deus declarou aberta a sessão, e em seguida conüdou o
Vereador Josenaldo de Jesus para Íazer a leitura da Bíblia, conüdou o
SeMdor Alexandre Feneira dos Santos paraíazer a leitura da ata da sessão
anterior sendo aprovada por todos. Ato contínuo PEQUENO EXPEDIENTE,

lndicaçôes O7 e 0812020, do Vereador Erivaldo Carlos Oliveira Santos; Ofício
no 2O1[2O2O da Coordenadora da Vigilância Epideomológica Gabriela

Prazeres dos Santos. o Servidor Alexandre justificou a falta do Vereador josé

Carlos Bispo dos santos Foram formulados O8(oito) requerimentos,
Solicitação a lnfraestrutura para que passe a máquina nos ramais do Braço

Pequeno, Bom sem Farinha, tigui e Mei, da Vereadora Andréia de Novaes;
Moção de Parabéns a Micheli(Jogadora) e solicitou do orgáo responsável
providência a limpeza na área de lazer do Arara, do Vereador Edson Marques

da Silva; Moção de Parabéns a Francisco Batista Sanches, Cristiano Protético

e Roberto(áóitro), do Vereador Alessandro Moreira de Jesus;Solicitação da
limpeza do esgoto do bairro Aloisio Conrado, pediu que constasse em ata que

o Executivo negou de protocolar a solicitação do ofício de no 0,í/2020, oÍicio

esse aprovado por todos os vereadores desta casa, do Vereador Erivaldo

Carlos oliveira Santos; Solicitou a equipe de infraestrutura que dê
continuidade aos serviços de reconstrução dos bueros na fazenda do sP Jair,
passando pelo ramal de Araponga , Sapucaia e saida de Teresinha, do
Vereador Emerson Oliveira da Silva. O Presidente colocou em votação todos
as moções que foi aprovado por todos. Foi cedido a Tribuna ao Vereador
Edson Marques da Silva por 10(dez) minutos que agradeceu a todos e disse
que o seu discurso não seria para críticas mas para ressaltar que quem

trabalha com área da saúde sabe o quão decadente está a saúde do

município. Pediu então aos vereadores para que dessem olhada nas
emendas e nos aditivos que foi liberado par a reforma das praças. Cobrou a

fiscalização por todos os colegas. Falou que o munícipio não tem as

medicações necessárias e que ele ajuda da maneira que pode a quem
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precisa, mesmo sabendo que é papel do Executivo e que ele como ser
humano não consegue ver o povo sofrer e fazer vistas grossas. Concluiu
falando , que está na política paraÍazer o papel do vereador que e trabalhar
em prol da população. Em seguida, foi concedido a palavra aos edis. Após as
Considerações Íinais e com o término das discussões, nada mais havendo, o

Senhor Presidente 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, que após lida e aprovada, é devidamente por mim e
pelo Presidente assinada. lpiaú,24 de setembro de 2020.

Erivaldo ra de Jesus
Primeiro secretário
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