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Ata da 9" ( nona) sessão ordinaria, realizada no dia 25 de junho de 2020, no

salão nobre da Câmara Municipal de lpiau. As 09h (nove horas), presentes os

seguintes Vereadores: ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS, ANDRHIA
NOVAES DE OLIVEIRA, CLAUDIO MANOEL COSTA NASCIMENTO, EDSON

MARQUES DA SILVA, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, JOSE
CARLOS BISPO DOS SANTOS, JOSENALDO DE JESUS, LUCAS DE

JESUS SANTOS, LUCAS LOUZADO DOS SANTOS, ORLANDO DOS

SANTOS RIBEIRO, ROBSON FERNANDO DA SILVA MOREIRA E SIMONE
COUTINHO BRITO. O Presidente em nome de Deus declarou aberta a s;essão,

em seguida convidou o Vereador Josenaldo de Jesus para Íazer a leitura da

Bíblia,em continuação convidou a Servidora Jocasta Assis Alves para fazer zt

leitura das atas das sessões anteriores,o presidente colocou em votação que

foi cleclarada aprovada por todos .Em continuação a Servidclra Jocasta Ass;rl;

/\lves,em EXPEDIENTE, leu o Ofício 021\2020 do Vereador Orlando clos

Santos; Ofício do Vereador Lucas de Jesus; Ofício 01\2020,da Vice-prer{ertta

Margareth Chaves; Ofício do Vereador Erivaldo Carlos; Ofício do Vr,'reacicr

Orlanclo dos Santos; Requerimento 01\2020 do Vereador Erivetldo C;ti'lcis,

Oficío 039\2020,do Consorcio CIMURC; Ofício 042\2020,do TRE - l-rtburral

Regional Eleitoral,foram formulados 13(treze requerimentos)Moçrio rl(-'

parabens ao Empresário Alípio,do Vereador Erivaldo Carlos; Solicitaçào dt:

conserto do esgoto Geral na Rua Joaquim Nabuco, a lnfraestrutura, t1<.r

Vere;ador Lucas de Jesus; Moção de pesar á família do Advogado Pilulcl

Freitas, Epifânio Modesto e Giolândia, do Vereador Josenaldo de Jesu:;,

Solicitação de conserto do esgoto em frente ao HGI a lnfraestrutura e tarnbenr

nos rarnais na zona rural,da Vereadora Andréia Novaes, Moção de pe'sar as

famílias que perderam seu ente querido para o COVID -19,da Vereac|:ra
Simone Coutinho; Moção de parabéns ao Vereador Robson Fernancles t:

também a Mônica, solicitou ainda a lnfraestrutura o conserto de buraccls etrr

frente a sua residência,do Vereador Edson Marques. Em continuação foi ct:tlitlo
a Tribuna ao Vereador Orlando dos Santos por 10(dez) cJez minutos clue Íillou
sobre o dever do Vereador em Legislar no municÍpio, disse aincja cltre rrtttttetti
o seu mandato com muito respeito ao povo o qual lhe elegeu e que a1udou tt

executivo com R$ 2.000.00( dois milhões) de emenda para a saude, tarnbtint foi

o mentor da iluminação da Rua João Carneiro. Terrninou falando que está lelrz

com o seu trabalho e que foi eleito para ajudar o povo. Em segui<la fi:i

convidada a Vice- prefeita Margareth Chaves para fazer o uso cia l-rtbuna por

2O(vinte) minutos que explanou a respeito do seu descontentamç=ttto ern

relação ao descaso feito ao ABRIGO diante a Pandemia pelo Poder Executiv«t,

e que até a atual data não repassou para a instituição a verba destinadar iao

combate da COVID. Disse ainda que tem muito amor, responsabilidacJe corn

todos os idosos, em todos os aspectos e que graças a Deus estão todos estárt
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bem,concluiu afirmando que está firme a frente do Abrigo, e que continuara
sempre de cabeça erguida e convicta de que tudo está nas mãos de Deus. Em

seguida, Passando-se à ORDEM DO DlA, PROJETO DE LEI No 005/2020,
"Cria a Gratificação aos Profissionais da Saúde que Exercerem Atividades
Ligadas a Pandemia da COVID -19 pelo SUS, do Executivo; o Presidenle
colocou em votação única sendo aprovado por todos; Foi solicitado pelo

presidente a retirada da pauta o VETO DO PROJETO DE LEI No 008/2020
"Que Dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos ServicJores da Câmara

Municipal de lpiaú. Com o término das discussões,e nada mais havelndo, o
Senhor Presidente, Alessandro Moreira de Jesus, agradeceu a presença de

todos e, em nome de Deus, encerrou a sessão. Eu, Erivaldo Carlos t]liverira

Santos, Primeiro Secretário, autorizei a servidora Georgina Santos Mendes

lavrar a presente ata, que apos lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo

Presidente assinada. lpiau, 25 dejunho de 2020.

Erivaldo Ca de Jesus
Primeiro Secretário
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