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Ata da vigésima sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú do ano de
2022. Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois
(0410812022) as vinte horas (20h), teve início a 20a sessão ordinária do ano
de 2022, o Presidente Robson Fernando da Silva Moreira solicitou do
Primeiro Secretário o Vereador Claudio Nascimento, que flzesse a
chamada dos vereadores, estando Presentes: Alessandro Moreira De
Jesus, Andreia Novaes De Oliveira, Claudio Manoel Costa Nascimento,
Cristiano Santos Souza, lvonilton Conceição de Oliveira, José Humberto
de Oliveira Costa, 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 José Humberto, que o mesmo fizesse a leitura da Bíblia. DO
PEQUENO EXPEDIENTE constou: Votação e aprovação da ata da décima
nona sessão ordinária realizada no dia 28 de junho de 2022, leitura das
indicações N.o 067, 071 e 07412022 da Vereadora Andreia Novaes, que

indica ao Executivo Municipal a reposição das lâmpadas da Rua Da

Granja, da Rua GuananbÍ e conserto da fossa da Fazenda do povo em
frente ao CRAS, leitura das indicações N.o 068 e 06912022 do Vereador
José Humberto, que solicita do Executivo Municipal a recuperação das
estradas da zona rural e do Bairro Santa Rita, leitura das indicações N.o

070 e 07212022 do Vereador Orlando Santos, que indica ao Executivo
Municipal a iluminação do Cemitério Jardim Da Saudade 2, e o calçamento
da rua que fica localizada entre a Avenida Água Branca e a Avenida São
Salvador, requerimento verbal do Naciel Ramos solicitando envio de
moção de pesar aos familiares do Senhor Manoel Matos, requerimento
verbal do Vereador Claudio Nascimento solicitando envio de parabéns ao

Presidente do PSD em lpiaú, Senhor Matheus Costa pelo seu aniversário,
e solicita também do Executivo Municipal a construção de uma passarela

à Praça Álvaro Jardim e a construção de bancos para assento
praça, requerimento verbal do Vereador lvonilton Conceição,
do Executivo Municipal o patrolamento e/ou pavimentação da

no acesso
na mesma
que solicita
Rua 19 de abril, requerimento verbal do Vereador Josffiumbgtrg, que
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solicita o patrolamento da Rua Jaciara de Assis e demais ruas do Bairro
Santa Rita, em seguida o Presidente colocou em votação todas indicações
e requerimentos, sendo integralmente aprovados por unanimidade dos
vereadores presentes. DO GRANDE EXPEDIENTE constou: Leitura do
projeto de resolução N.o 007/2022 do Vereador Robson Moreira, que
concede o Título de Cidadã ipiauense à senhora Maria De Lourdes De
Oliveira Aderne, Logo após não havendo projetos para serem deliberados
na ORDEM DO DIA 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 sessão.
Eu, Claudio Manoel Costa Nascimento, Primeíro 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 04 de agosto de2022

Robson Fernando da Silva Moreira
Presidente
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