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Ata da vigésima segunda sessão ordinária da câmara Municipal de lpiaú
do ano de 2022. Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de doís mil e
vinte e dois (18/08/2022) as vinte horas (20h), teve início a 22a sessão
ordinária do ano de 2022, e após verificar a ausência do primeiro
secretário e da segunda secretária, o presidente Robson Fernando da
silva Moreira convidou o Vereador orlando santos para que o mesmo
assumisse a Primeira secretaria, e na sequência solicitou do primeiro
secretário em exercÍcio que fizesse a chamada dos vereadores, estando
Presentes: Alessandro Moreira De Jesus, cleber santos De souza, Edson
Marques Da Silva, lvonilton Conceição de Oliveira, José Humberto de
oliveira costa, Milton costa cruz, 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 primeira sessão ordinária realizada no dia 11 agosto de2022,
leitura da indicação N.o 07712022 do Vereador lvonilton conceição, que
indica ao Executivo Municipal a pavimentação das Ruas: sargento
Moreira, Rua Marilia Rocha, Rua Elizeth Brandão e Rua Maria Euzita,
requerimento Verbal do Vereador cleber santos De souza que solicita o
uso da tribuna pelo senhor André Lucas, em seguida o presidente colocou
em votação todas indicaçôes e requerimentos, sendo integralmente
aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. DO GRANDE
ExPEDIENTE constou: Leitura do projeto de lei legislativo N.o 01412022
que institui no município de lpiaú a semana da conscientização sobre a
fissura labiopalatina, leitura do projeto de resolução N.o OOg/2022 que
concede o título de cidadão lpiauense ao senhor Antônio cipriano da
Costa Neto, leitura do projeto de resolução N.o OOg/2022 que concede o
título de cidadão lpiauense ao senhor cloves Reis Lima, na sequência foi
concedido espaço na tribuna ao senhor André Lucas onde o mesmo falou
sobre a fissura labiopalatina, seus tratamentos e os males que esta
patologia podem trazer às pessoas que portam este problema. Logo após
não havendo projetos para serem deliberados NA ORDEM DO DIA o
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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 sessão. Eu, Orlando Santos Ribeiro,
Primeiro secretário em exercÍcio 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 18 de agosto de2022
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OrlandôDos Santos Ribeiro
Primeiro SecreÉrio em exercício

Robson Fernando da Silva Moreira
Presidente
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