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Ata da Sessão Solene de abertura do primeiro período do Poder Legislativo do ano de
2O2O da Câmara Municipal de lpiaú. Às 18:00 horas do dia 20 de fevereiro do ano de
dois mil e vinte (2O.O2.2O2O} no salão nobre do Fórum Jorge Calmon em lpiaú.
Presentes os seguintes Vereadores. ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS,
ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, CLAUDIO MANOEL DA COSTA
NASCIMENTO JOSENALDO DE JESUS, JOSÉ CARLOS BIPO DOS SANTOS,
NACIEL RAMOS DOS SANTOS, ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO, ROBSON
FERNANDO DA SILVA MOREIRA. O Presidente Alessandro Moreira de Jesus em
nome de Deus declarou aberta a Sessão Solene, após a execução do hino de lpiaú, o
Vereador Naciel Ramos dos Santos fez a leitura da bíblia, a segui foi convidado o
Servidor Alexandre Ferreira para a leitura das ultimas atas do ano de 2019 que foram
aprovados pelos edis presentes, foi lido tambem a pedido a mensagem da Prefeita
Maria das Graças a todos os Vereadores, leu-se também os ofícios de no 025,02612020
da PMI convidando os Vereadores e a Comissão de Finanças da Câmara para

Audiência Pública dia 2012012020 às 10:00h na sala da secretaria de Educação e
Cultura no prédio da Prefeitura Municipal. A seguir o Presidente franqueou a palavra
aos edis presentes, os presentes de uso da palavra desejaram muito sucesso a todos,
harmonia entre os poderes, principalmente por se tratar de ano eleitoral, e acima de
tudo respeito para com a população de lpiaú. Nada mais havendo o Presidente
Alessandro Moreira de Jesus, desejou a todos muita saúde, forças e acima de tudo
compromisso com o povo de lpiaú a qual o elegeu, agradeceu a presença de todos,
desejando um feliz carnaval e encerrou a sessão em nome de Deus. Eu Erivaldo
Carlos oliveira Santos 1o Secretário da Mesa Diretora, autorizei o servidor Alexandre
Ferreira lavrar a presente ata, que após lida, votada e aprovada, é devidamente por

mim e pelo Presidente assinada. lpiaú 20 de fevereiro de 2020.

ERIVALDO DE JESUS

1o Secretário Presidente
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