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Ata da 6a (sexta) Sessão Ordinária, realizada no dia 28 de maio de 2020, no
Salão Nobre da Câmara Municipal de lpiaú. As 09h (nove horas), presentes os
seguintes Vereadores: ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS, ANDRÉh
NOVAES DE OLIVEIRA, CúUDIO MANOEL COSTA NASCIMENTO, EDSON
MARQUES DA SILVA, EMERSON OLIVEIRA DA SILVA, ERIVALDO
CARLOS OLIVETRA SANTOS, JOSÉ 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 sessão, em seguida convidou o Vereador Lucas de
Jesus para iazer a leitura da bíblia,em continuaçáo convidou o Servidor
Alexandre Feneira dos Santos para Íazer a leitura do PEQUENO
EXPEDIENTE, realizando a leitura da ata da sessao anterior que após lida e
posta em votação, foi declarada aprovada por todos, passando então para a
leitura dos Ofício no 080/2020, do Poder Executivo; ofício encaminhado pelo
Diretório Municipal de lpiaú, representado pela presidenta do PDT Margareth
Chaves, ainda no pequeno expediente, foram formulados 09(nove)
requerimentos verbais, sendo uma moçáo de parabéns ao Senhor Enedino
Rebouças e uso da tribuna por 1O(dez) minutos, de autoria do Vereador Edson
Marques da Silva; Felicitações ao Senhor Enedino Rebouças, de autoria do
Vereador Emersom Oliveira da Silva; Moção de Pesar a Família de Simone do
Social, em nome de todos os vereadores, autoria da Vereadora Simone
Coutinho Brito; Moção de aplausos ao médico do Município Dr. Eduardo, do
Vereador Josenaldo de Jesus; Reinteração do ofício solicitando o
comparecimento da Secretária de Saúde do Munícipio de lpiaú a Câmara para
uso da Tribuna, do Vereador Lucas dos Santos; Ofício convocando o Secretário
de Agricultura e Meio Ambiente para comparecer na Câmara e Íazer uso da
Tribuna, para assim prestar esclarecimentos sobre assuntos da sua pasta, da
Vereadora Andréia Novais;Solicitação da Leitura do Ofício sobre a solitação de
sessões por vídeo conferência, Leitura do Ofício 0412020 e solicitação do
extrato atual da Câmara, do Vereador Cláudio Nascimento. Em seguida, o
Senhor Presidente cedeu a Tribuna do Legislativo, por 15 (quinze) minutos, ao
Vereador Edson Marques da Silva que falou do seu descontentamento em
relação ao Poder Executivo, no que diz respeito ao combate ao COVID-19. Que
a Secretária da Saúde juntamente com o Executivo deveriam concientizar a
população e não prejudicar o comércio local, pois a ploriferação do vírus foi
devido ao Hospital do Estado, reenvidicou sobre: a necessidade de garantir os
equipamentos de proteção individual para os proÍissionais de saúde; o
fornecimento de "bolsa-alimentação" para famílias de estudantes da rede
municipal de ensino, fomecimento de kit de produtos de higiene para famílias
de baixa renda. Conclamou aos colegas da bancada da prefeita que lutasse
pelo povo e comércio de lpiaú e não pela prefeita. Pediu ao Executivo que
tomasse providências para atender a nescessidade da população.Terminou
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falando que foi eleito pelo povo, portanto e dever reenvindicar a favor dos
mesmo. Sucessivamente a Tribuna foi também ocupada pelo Empresário Alex
da Criativa, na sua fala Considerou as diÍiculdades econômicas geradas pela
pandemia e disse que e necessário uniâo para vencer esse vírus. Pediu que os
vereadores vestissem uma só camisa em prol do comércio e que criassem
medidas para a abertura do mesmo. A sua sugestão é para que seja adotada,
com urgência, nos logradouros, estabelecimentos comerciais e instituições,
uma Íiscalizaçáo dos decretos municipais que regulamentam o uso obrigatório
de máscaras e a restrição de funcionamento apenas às atividades essenciais,
mediante a implementação de pacotes de medidas visando atestar a redução
dos índices de infectados no município Terminou agradecendo pela
oportunidade e que almeja dias melhores para o comércio. Passando-se à
ORDEM DO DlA, Projeto de Lei no PROJETO DE LEI N" 00312020 "lnstitui
lsenção lmediata Da Cobrança De Contribuição De lluminação Pública Por
Parte Da Prefeitura Municipal De lpiaú E Determina A Proibição Da Cobrança
Em Todo Tenitório Municipal Enquanto Durar O Estado De Calamidade
Pública, Pelo Prazo De 180 Dias, E Dá Outras Providências",do Executivoem
primeira discussão, sendo reprovado por 07(sete) votos contrários e 06(seis) a
favor; PROJETO DE LEI No 00512020 "Autoriza O Poder Executivo Em Caráter
Excepcional, Durante O Período De Vigência Da Calamidade Pública, A
Conceder Aos Servidores Públicos Municipais Que Atua Na Área Da Saúde, E
Que Trabalham Nas AçÕes Voltadas Ao Combate A Proliferação Da Covid 19 ",
do Legislativo, em primeira discussão sendo reprovado por O7(sete) votos
contrários e 06(seis) a favor; Proieto De Lei No 00612020 "lnstitui O
Atendimento Com Horários Agendados Em Postos De Saúde Do Município De
lpiaú E Das Outras Providências", do Legislativo em primeira discussão sendo
reprovado por 07(sete) votos contrários e 06(seis) a Íavor. Em seguida, foi
concedido a palavra aos edis para as ConsideraçÕes Finais. Com o término das
discussôes, nada mais havendo, o Senhor Presidente, Alessandro Moreira de
Jesus, agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, enceÍrou a
sessão. Eu, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, Primeiro Secretário, autorizei a
servidora Georgina Santos Mendes lavrar a presente ata, que após lida e
aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú, 28 de
maio de 2020.

Erivaldo de Jesus
Primeiro Secretário
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