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Ata da décima oitava sessão ordinária da câmara Municipal de lpiaú do ano de
2022. Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois
(2110612022) as vinte horas (20h), teve inÍcio a lga sessão ordinária do ano de
2022, o Presidente Robson Fernando da silva Moreira solicltou do primeiro
secretário o vereador claudio Nascimento, que fizesse a chamada dos
vereadores, estando Presentes: Alessandro Moreira De Jesus, claudio Manoel
costa Nascimento, cleber santos de souza, cristiano santos souza, Edson
Marques Da silva, lvonilton conceição de oliveira, Lucas Louzado dos santos,
Milton costa cruz, Naciel Ramos Dos santos, orlando dos santos Ribeiro e
Robson Fernando da silva Moreira. o presidente, em nome de Deus abriu a
sessão e na sequência solicitou a execução do hino de lpiaú, em seguida pediu
ao vereador Naciel Ramos, que o mesmo fizesse a leitura da Bíblia. Do
PEQUENO EXPEDIENTE constou: votação e aprovação da ata da décima
sétima sessâo ordinária realizada no dia 14 de junho de2022, leitura do oÍício
N.o 15012022 do Executivo Municipal, com encaminhamento do projeto de lei N.o
01312022 para apreciação e deliberação, requerimento verbal do vereador
cleber santos De souza, que solicita envio de ofício à secretaria de saúde do
município para que através de sua secretária ela busque reforço na questão do
pronto atendimento nos Íestejos de são pedro, requerimento verbal do Vereador
Edson Marques da silva, que solicita envio de moção de pesar à família de
Marcinho e a família do senhor Augusto cesar pereira Dos santos, ambos
falecidos na última semana, requerimento verbal do vereador orlando santos,
que solicita envio de moção de parabéns a senhora Lane santana pelo seu
aniversário, requerimento verbal do Vereador Milton costa cruz, gue solicita
envio de moção de pesar aos familiares do senhor Noel da paniflcadora pelo
falecimento do mesmo, em seguida o presidente colocou em votação todos
requerimentos, sendo integralmente aprovados por unanimidade dos vereadores
presentes, o Presidente justificou a ausência da Vereadora Andreia Novaes, que
informou que estava no Hospital prado Valadares como acompanhante de um
paciente. Do GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do parecer Íavorável ao
projeto de resolução N.o 005/2022 do Vereador José Humberto, que concede a
comenda Altino cosme de cerqueira à senhora Rebeca Almeida câncio
oliveira Araújo, leitura do parecer ao projeto de resoluçâo N.o 006/2022 do
Vereador lvonilton conceição de oliveira, que concede a comenda Altino
cosme De cerqueira ao Pastor Gilmar conceição Da silva, leitura do parecer
Íavorável ao projeto de lei N.o OO7\2O22 do Executivo Mu
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comissáo e sanção pelo Executivo Municipal. Em seguida o Presidente abriu
espaço para as consideraçÕes Íinais aos vereadores previamente Inscritos, e
nada mais havendo agradeceu a presença de todos e em nome de Deus
encerrou a sessão. Eu, Claudio Manoel Costa Nascimento, Primeiro Secretário
autorizei o servidor Valdelino de Souza lavrar a presente ata, seguindo
rigorosamente o Art. 128 e seus parágrafos do Regimento lntemo, que após lida
e aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada.

lpiaú2l dejunho de2022
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