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Ata da 19a (décima nona) Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de outubro de

2020, no salão nobre da Câmara Municipal de lpiaú. As 09h (nove horas),

presentesosseguintesVereadores:ALESSANDRoMoREIRADEJESUS'
ANDRÉIA NOVAES DE OLIVEIRA, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA

SANTOS, EMERSON OLIVE]RA DA SILVA, JOSÉ GARLOS B]SPO DOS

SANTOS,JOSENALDODEJESUS'LUCASDEJESUSSANTOS,ROBSON
FERNANDoDAsILvAMoREIRA,oRLANDoDoSSANToSRIBEIRoE
slMoNE COUTINHO BRlTo. o Presidente Alessandro Moreira de Jesus em

nome de Deus declarou aberta a sessão, e em seguida convidou o Vereador

Robson Fernando da silva Moreira para Íazer a leitura da Bíblia, convidou o

servidor Alexandre Feneira dos santos para Íazer a leitura da ata da sessão

anteriorsendoaprovadaportodos.Atocontínuo,PEQUENOEXPEDIENTE:
PRoJEToDELEIN"00T/2o20,doExecutivo'queautorizaoPoder
Executivo Municipal, proceder ao Orçamento Fiscal e da Seguridade

SocialdoMunicípiodelpiaú,paraoexerciciofinanceirode2020'a
abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$

4.080.000,00(quatromilhõeseoitentamilreais),naformaqueindicaedá
outras providências)". o Presidente colocou em votação a leitura sendo

aprovado por todos. Foi cedida a Tribuna ao Vereador Erivaldo carlos oliveira

por10(dez)minutosquefalouarespeitodainfelicidadedoDeputado
Eduardo salles em falar que os cidadãos de lpiaú são bandidos. Há tempos

mandou o seu recado ao Deputado dizendo que bandidos é a quadrilha que

acompanhá I PreÍeita de lpiaú, ao mesmo modo pediu ao deputado que

respeitasse os homens de bem desta cidade, e que ele deveria era mandar

expedir uma Íiscalização na Prefeitura para ver o quanto de desvio está tendo

nocofrepúblicodestacidade'Terminouagradecendopelaoportunidade.Do
mesíiio moüi foi utilizado por 10(dez) minutos da tribuna pela Vereadora

Simone Coutinho Brito, descontenta também com o comentário feito pelo

Deputado Eduardo Salles' solicitou ao mesmo respeito pelo povo de lpiaú e

queelefoiinfelizemdizerqueaoposiçãoeformadaporbandidos.Disseque
não devemos desejar o mal a ninguém e Íica triSte quàndo vê pessoas

comemorandoacottaminaçãoempessoasatravésdoCoVlD.Pediupaza
todosedesejouumacampanhademuitatranquilidade.AindaemPequeno
Expediente foi colocado em votação os PROJETOS DE RESOLUçAO No 0í2

E 0í3/20í9, de autoria do Vereador Lucas de Jesus Santos' os Edis se

pronunciaram acerca das resoluções mais a maioria reprovou de forma
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definitiva. Em seguida, foi concedido à palavra aos edis' Após as

ConsideraçÔes finais e com o término das discussões' nada mais havendo' o

Senhor Presidente Alessandro Moreira de Jesus' agradeceu a presença de

todose,emnomedeDeus,enceÍrouasessáo'Eu'ErivaldoCarlosOliveira
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,08 de outubro de2020'

Moreira de Jesus
Erivaldo Garlos Oliveira Santos

Primeiro secretário
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