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Ata da décima sexta sessão ordinária da câmara Municipal de lpiaú do ano de
2022. Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois
(0910612022) as vinte horas (20h), teve inÍcio a 16a sessão ordinária do ano de
2022, o Presidente Robson Fernando da silva Moreira solicitou do primeiro
Secretário o Vereador Claudio Nascimento, que Íizesse a chamada dos
vereadores, estando Presentes: Alessandro Moreira De Jesus, Andreia Novaes
de Oliveira, 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, quê o
mesmo fizesse a leitura da Bíblia. DO PEQUENO EXPEDIENTE constou:
Pedido feito pelo Vereador claudio Manoel costa Nascimento, solicitando
alteração na ata da décima quínta sessão ordinária realizada no dia 02 de junho
de 2022, leitura da indicação N.o 049t2022 do Vereador Naciel Ramos, que
indica a construção de uma cobertura na Praça cristiano Badaró, leitura das
indicações N.o 050, 051, 052 e 05312022 da Vereadora Andreia Novaes, que
indica: A retirada de material de reciclagem do Bairro ACM, limpeza da Área De
Lazer Do Arara, retirada de entulho na Travessa Aloísio conrado e a instalação
de grades de boca de lobo na Rua M do Bairro Aloísio Conrado, leitura do
convite para o 37o aniversário da lgreja Batista Moriá, requerimento verbal do
vereador lvonilton Conceição, que solicita do Executivo Municipal o reparo no
calçamento na 'la Travessa São Bartolomeu, e a limpeza e cascalhamento da 2"
Travessa São Bartolomeu, requerimento verbal do Vereador Orlando Santos,
que solicita envio de moção de parabéns aos 14 Agentes Comunitários de
Saúde que estão se aposentando pelos seus 30 anos de trabalhos prestados ao
MunicÍpio de lpiaú, requerimento verbal da Vereadora Andreia Novaes, que
solicita moçâo de pesar ao familiares da senhora Áurea Ribeiro Da Silva, pelo
falecimento da mesma e pedido de patrolamento e calçamento da Rua Bráulio
Correia, em seguida o Presidente colocou em votação todas as indicações e
requerimentos sendo todos aprovados por unanimidade dos vereadores
presentes. DO GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do parecer favorável ao
projeto de resoluçáo N.o 003/2022 que concede a medalha Altino Cosme De
cerqueira a Doutora Rafaela sampaio Lima e silva, leitura do parecer favorável
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