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Ata da vigesima terceira sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú
do ano de 2022. Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois
mil e vinte e dois (25lOBl2O22) as vinte horas (20h), teve início a 23a

sessão ordinária do ano de 2022, o Presidente Robson Fernando da Silva
Moreira solicitou da Segunda Secretária a Vereadora Andreia Novaes que
a mesma 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, 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 vigésima segunda sessão ordinária realizada no dia í8 agosto de
2022, justificativa de ausência do vereador lvonilton Conceição feita pelo

vereador Cristiano Santos Souza, leitura do ofício N.o 08312022 do
Executivo Municipal com encaminhamento do projeto de lei N.o 01412022,
leitura do ofício N.o 19012022 do Executivo Municipal dando ciência a esta
Casa da sanção da lei N.o 2.501, leitura do convite da Diretoria de
Esportes convidando todos os vereadores para participarem da abertura
do campeonato feminino de futsal, leitura do ofício N.o 06012022 do
Vereador José Humberto, leitura do ofício N.o 00612022 do Grupo
Ecológico Humanista Papamel com pedido de uso da tribuna desta
Câmara, leitura da indicação N.o 07812022 do Vereador Orlando Santos
que solicita do Executivo Municipal a pavimentação das ruas do
Loteamento Santana, leitura da indicação 07912022 do Vereador José
Humberto, que indica ao Executivo Municipal o patrolamento da Rua
Euzete Brandão, leitura das indicações N.o 080 e 08112022 do Vereador
lvonilton Conceição que solicita ao Executivo Municipal a roçagem e a

construção de uma escada na Rua Maria Neuza, requerimento verbal do
vereador Naciel Ramos que solicita envio de ofício ao Executivo Municipal
com solicitação de instalação de iluminação
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Bairro Cesar Borges, requerimento verbal da Vereadora Andreia Novaes,
que indica ao Executivo Municipal o reparo na pavimentação da Fazenda
Do Povo, requerimento Verbal do Vereador Claudio Nascimento que
solicita envio de moção de parabéns a Professora ltalva pelos seus'100
anos de vida, requerimento verbal do Vereador Lucas Louzado, solicitando
a liberaçâo da quadra de esportes do Colégio Maria das Graças aos
moradores daquela localidade, em seguida o Presidente colocou em
votação todas indicações e requerimentos, sendo integralmente aprovados
por unanimidade dos vereadores presentes. DO GMNDE EXPEDIENTE
constou: Leitura do parecer favorável ao projeto de resolução N,o

00812022 que concede o título de cidadão lpiauense ao senhor Antônio
Cipriano da Costa Neto, leitura do parecer favorável ao do projeto de
resolução N.o 009/2022 que concede o título de cidadão lpiauense ao
senhor Cloves Reis Lima, leitura do parecer favorável ao 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 01012022 do Vereador Naciel Ramos, que concede o título
de cidadã lpiauense à Professora Maria Lucia Da Silva Almeida, leitura do
projeto de Lei N.o 01412022 do Executivo Municipal que autoriza A Chefe
do Executivo a celebrar convênio, termo de colaboração, termo de fomento
ou acordo de cooperação, na forma que indica e dá outras providências,

na sequência o Vereador Claudio Nascimento solicitou ao Presidente que

o mesmo colocasse em votação, o pedido de dispensa de parecer e
pedido de votação única na presente sessão do projeto de lei N.o 01412022
do Executivo Municipal, em seguida foi deliberado e aprovado por

unanimidade dos vereadores presentes, entrando assim o referido projeto

na ordem do dia. Neste momento foi concedido espaço na tribuna ao

senhor Vando Bahia, onde o mesmo falou sobre a comemoração do dia do
vaqueiro no município de lpiaú. NA ORDEM DO DIA contou: Discussão e

votação única do projeto de resolução N.o 008/2022 que concede o título
de cidadão lpiauense ao senhor Antônio Cipriano da Costa Neto, sendo o
referido projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,

discussão e votação única do projeto de resolução N.o 009/2022 que
concede o título de cidadão lpiauense ao senhor C
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este projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,
primeira discussão e votação projeto de lei legislativo N.o 01412022 que

institui no município de lpiaú a semana da conscientizaçáo sobre a fissura
labiopalatina, sendo este projeto aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, discussão e votação única do projeto de lei N.o

01412022 do Executivo Municipal que autoriza A Chefe do Executivo a

celebrar convênio, termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de
cooperação, na forma que indica e dá outras providências, sendo o

referido projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes

seguindo o mesmo para redação final pela Comissão e sanção por parte

do 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
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 Regímento lnterno, que

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

lpiaú 25 de agosto de2022

Robson Fernando da Silva Moreira
Presidente
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