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Ata da vigésima quarta sessão ordinária da câmara Municipal de lpiaú do

ano de 2022. No primeiro dia do mês se setembro do ano de dois mil e

vinte e dois (01/09/2022) as vinte horas (20h), teve início a 244 sessão

ordinária do ano de2022, o Presidente Robson Fernando da Silva Moreira

solicitou do Primeiro Secretário o Vereador Claudio Nascimento que

mesmo fizesse 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, José

Humberto de oliveira costa, 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 José Humberto,

que o mesmo fizesse a leitura da Bíblia. Do PEQUENO EXPEDIENTE

constou: Votação e aprovação da ata da vigésima terceira sessão

ordinária realizada no dia 25 agosto de 2022, leitura do ofício N.o

oo3t2o22da senhora Thaiana Ferreira Dos Santos, com pedido de uso da

tribuna da câmara de Vereadores, leitura da indicação 08212022 do

Vereador Cristiano Santos Souza que indica ao Executivo Municipal a

recuperação do meio-fio da Rua walter Hohlenwerger, leitura da indicação

N.o 086/2022 do Vereador orlando santos, que indica ao Executivo

Municipal o cascalhamento e patrolamento da zona rural no Município de

lpiaú, leitura do convite da Associação Desportiva de Veteranos de lpiaú,

para uma assembleia geral, requerimento verbal da vereadora Andreia

Novaes que solicita a iluminação da Rua ao lado do parque de exposições'

requerimento verbal do vereador claudio Nascimento que solicita envio de

ofício ao Executivo Municipal com pedido de instalações de assentos na

praça Álvaro Jardim, requerimento verbal do Vereador lvonilton Conceição

que solicita do Executivo Municipal a instalação de um parque infantil na

praça do Loteamento Bom Jardim e a pintura das faixas de pedestre na

Avenida Pensilvânia, requerimento verbal do Vereador cleber cleber

santos De Souza que solicita do Executivo Municipal providências quanto

ao acúmulo de materiais recicláveis na Rua Mateus Vagner, requerimento

verbal do Vereador orlando santos com pedido de envio de moção de
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parabéns ao crossfit de lpiaú, em seguida o Presidente colocou em

votação todas indicações e requerimentos, sendo aprovados por

unanimidade dos vereadores presentes, com exceção do requerimento do

Vereador Cleber Santos Souza, que foi reprovado por 7 votos contrários.

DO GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do parecer favorável ao

projeto de resolução N.o 010/2022 do Vereador Naciel Ramos, que

concede o título de cidadã lpiauense à Professora Maria Lucia Da Silva

Almeida, leitura do projeto de resolução N.o 01112022 que do vereador

claudio Nascimento, que concede a Medalha do Mérito da Educação

Salvador Da Matta, à Professora ltalva Mirtes Bitencourt Bastos, leitura do

projeto de lei N.o 01612022 da Mesa Diretora, que Altera dispositivos da Lei

Municipal N.o 2.497, de 07 de junho de 2022 e dá outras providências,

leitura do projeto de lei N.o 015t2022 que Retira os nomes de pessoas

vivas dos logradouros públicos naZona Urbana do Município de lpiaú e os

renomeia, com base na sua história oficial; lnstitui Nomenclatura Geral dos

logradouros públicos municipais e cria o Mapa de Bairros com suas

delimitações reais no Perímetro Urbano do Município de lpiaú e dá outras

providências. uso da tribuna pelo Dr. Manoel De Jesus Flores Do Campo

(secretário Do conselho Municipal De Política cultural de lpiaú) onde o

mesmo abordou o plano municipal de políticas culturais, uso da tribuna

pelo senhor Emídio souza Barreto Neto (secretário Executivo do Grupo

Ecológico Humanista Papamel), onde o mesmo falou sobre questões

ambientalistas em nosso município e em toda região. NA ORDEM DO DIA

contou: Discussão e votação única do projeto de resolução N'o 01012022

do Vereador Naciel Ramos, que concede o título de cidadã lpiauense à

Professora Maria Lucia Da Silva Almeida, sendo este projeto aprovado por

unanimidade dos vereadores presentes, segunda discussão e votação

projeto de lei legislativo N.o 01412022 que institui no município de lpiaú a

semana da conscientização sobre a fissura lábio palatina, sendo este

projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes e seguindo o

mesmo para redaçáo final pela Comissão responsável e sanção pelo

Executivo Municipal. Logo após o Presidente abriu espaço para as

considerações finais aos vereadores previamente inscritos, e nada mais

havendo agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou a
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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 lnterno, que

após lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada'

lpiaú 01 de setembro de2022

Claudio Manoel Costa Nascimento
Primeiro Secretário

Robson Fernando da Silva Moreira
Presidente
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