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Ata da Sessão solene de abertura dos trabalhos do segundo período legislativo do
ano de 2021 da Câmara Municipal de Ipiaú. Aos cinco dias do mês de agosto do
ano de dois mil e vinte e um (05/08/2021) as 20 horas (20h), teve inicio a sessão
solene de abertura dos trabalhos do segundo período legislativo do ano de 2021,
o Presidente solicitou da Segunda secretária, vereadora Andreia Novaes de
Oliveira, que fizesse a chamada dos vereadores. Presentes; Alessandro Moreira de
Jesus, Andreia Novaes de Oliveira, Cleber Santos de Souza, Cristiano Santos
Souza, Ivonilton Conceição de Oliveira, José Humberto de Oliveira Costa, Lucas
Louzado dos Santos, Milton Costa Cruz, Naciel Ramos dos Santos e Robson
Fernando da Silva Moreira, O Presidente Robson Fernando da Silva Moreira, em
nome de Deus, abriu a Sessão e na seqüência solicitou a execução do hino de
Ipiaú, em seguida pediu ao vereador Cleber Santos de Souza, que o mesmo
fizesse a leitura da Bíblia. Em seguida o Presidente solicitou que o Vice Prefeito
Cezário Costa ocupasse a Tribuna e logo na seqüência lhe concedeu a tribuna e o
mesmo leu a mensagem de boas vindas da Prefeita Maria das Graças aos
vereadores pelo retorno aos trabalhos após o recesso do mês de julho, em seguida
nada mais havendo o Presidente agradeceu a presença de todos e em nome de
Deus encerrou a sessão. Eu, Andreia Novaes de Oliveira, Segunda Secretária,
autorizei o servidor Valdelino de Souza lavrar a presente ata, seguindo
rigorosamente o Art. 128 e seus parágrafos do Regimento Interno, que após lida e
aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada.

Ipiaú, 05 de agosto de 2021.

jvaes de Oliveira RobsÔn Fumando da Silva Moreira
Segunda Secretária Presidente

E-mall: fale@camaraipiau.ba.gov.br
(73) 3531-5476/7032


