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        Ata da 21º (vigésima primeira )  reunião Ordinária da primeira  

legislatura, sob a Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos Silva. 

Calçado, 21 de Agosto (dois mil e dezessete). 

 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 21 (vinte e um  ) de 

Agosto de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente a Câmara 

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

Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos  Silva, que foi secretariado 

pelos vereadores: Marcone Ferreira da Silva, e José Viera de Souza Neto.  

O primeiro secretário observou o quorum  regimental sendo comprovada 

a presença dos senhores vereadores:  Dogival Antônio do Nascimento,  

Raí Vinicius, Antonia de Souza Silva,  José Maria da Silva Otoniel Sobral. 

Foi comprovada a ausência do vereador Carlos Roberto.  O presidente 

abril  a reunião em nome de Deus o todo Poderoso e convidou a 

vereador  Otoniel Sobral  para fazer a leitura de um texto Bíblico o qual 

foi lido, ” Feliz quem pensa no fraco e no indigente, no dia da 

infelicidade o senhor o salva.Sl,2”.  Prosseguindo os trabalhos o senhor 

presidente pediu a secretária que fizesse a leitura da ata da reunião 

anterior, feita a leitura a mesma foi colocada em votação foi votada e 

aprovada por unanimidade, em seguida o Sr  presidente pediu que  

fosse registrada todo o expediente, e foi registrado: requerimento nº 06 

da vereadora Antonia de Souza Silva, requerendo que fosse feita  uma 

bueira em frente a escola Edwiges Falcão. Em seguida foi passada a 

palavra para os vereadores inscritos no expediente. E não havendo 

vereador inscrito no expediente o senhor presidente passou para ordem 

do dia, e colocou em discursão o requerimento nº 006/2017 da 

vereadora Antonia de Souza Silva, e não havendo discursão foi 

colocado em votação foi votado e aprovado por unanimidade.  E não 

havendo  mais  matéria para ser discutida ou votada, em nome de Deus 

o todo poderoso, o senhor  presidente encerrou os trabalhos.    Calçado 

21  de Agosto  de 2017 . 


