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- Ata da 6ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado 17/03/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 17 de 

Março de dois mil e vinte, reuniu-se ordinariamente a Câmara 

Municipal na sede sito a Rua Luiz Inácio dos Santos nº 91 sob a 

Presidência do Sr. José Maria da Silva que foi secretariado pelos 

vereadores: José Vieira de Souza  Neto e Severino Ramos . O primeiro 

secretário observou o quórum regimental e foi comprovada a 

presença dos senhores vereadores: Dogival Antonio do Nascimento, 

Antonia de Souza Silva Otoniel Sobral. Foi comprovada a ausência dos 

vereadores Carlos Roberto, Raí Vinicius, e Marcone Ferreira da Silva. O 

Presidente abriu a reunião em nome de Deus o todo Poderoso e 

convidou o vereador Dogival Antonio do Nascimento para fazer a 

leitura de um texto bíblico, o qual foi lido “Não te julgues muito hábil 

para o teu trabalho, nem te glorieis no tempo da tua 

penúria.eclo.10,26”  Prosseguindo os trabalhos o Sr.  presidente pediu 

fosse feita a leitura da ata da reunião anterior, feita a leitura a mesma 

foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Logo em 

seguida o sr presidente pediu que fosse registrada toda a matéria: e 

não tendo matéria á ser registrada o senhor presidente passou para os 

vereadores inscrito no expediente, e o vereador Dogival Antonio usou 

a tribuna saudou a toas e começou dando os pêsames aos familiares 

de Terezinha da Silva uma professora aposentada que faleceu esta 

semana, disse que a mesma contribuiu muito para a educação do 

nosso Município. E dito isto o vereador falou sobre a compesa fez um 

breve comentário, onde falou que a compesa tem os reservatórios 

cheios de agua, mais para o consumidor só chega a conta, agua que 

é bom não chega nas torneiras desta cidade, e convidou os 

vereadores para irem na própria compesa para resolver este 

problema. E não havendo mais vereador que queira falar o senhor 

presidente passou para ordem do dia e colocou em segunda 

discursão o projeto de Lei nº004/2020 do executivo, que concede 

reajuste dos profissionais da educação, e não ouve discursão o projeto 

foi colocado em segunda votação e foi aprovado por Unanimidade. E 
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logo em seguida foi colocado em segunda discursão o projeto de Lei 

º002/2020 do executivo que concede reajuste aos agentes de Saúde e 

endemias, não teve discursão e o projeto foi para a segunda votação, 

e foi aprovado por Unanimidade. logo a seguir foi colocado em 

segunda discursão o projeto de Lei nº001/2020 do Legislativo que 

também não ouve discursão e foi para a segunda votação sendo 

votado e aprovado por Unanimidade. E não tendo mais matéria a ser 

discutida ou votada em nome de Deus o todo poderoso o senhor 

presidente encerrou os trabalhos. Calçado 17/03/2020.    
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