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Ata da oitava reunião do quarto período Legislativo, sob a 
Presidência do senhor Otoniel Sobral. Calçado, vinte e seis de 
março  de dois mil e doze. 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia vinte e 
seis de março de dois mil e doze, reuniu-se ordinariamente a 
Câmara Municipal na sede sito a Rua João Alexandre da 
Silva nº 56, sob a Presidência do Sr. Otoniel Sobral, que foi 
secretariado pelos vereadores: Maria Zenilda da Silva e José 
Alves. A primeira secretária observou o quorum regimental, 
comprovando-se a presença dos senhores: Jose Valter, Luis 
Fabio, Arlindo Morais. Constatou - se os vereadores Carlos 
Roberto, Claudio Romero e Jose Geraldo. O Presidente abriu 
a reunião em nome do todo Poderoso solicitando ao 
vereador José Alves que fizesse a leitura de um versículo 
bíblico o qual foi lido “O Senhor é minha luz e minha salvação 
quem temerei. Sl 26,1. Prosseguindo o Presidente solicitou a 
secretária que registrasse todo expediente; sendo registrado 
os projetos de lei n(s) nº 005/2012 que autoriza o Poder 
Executivo a firmar Convenio de Cooperação Técnica 
Operacional entre os Municípios da Região e outros 
municípios para cessão de máquinas/equipamentos 
rodoviários, na realização de obras e serviços; Projeto de Lei 
nº 006/2012 concede  reajuste salarial aos profissionais de 
Educação atualizando os anexos III e IV da Lei nº 540/2011, 
altera os incisos I,II e III do artigo 54, altera o artigo 86, altera e 
substitui o anexo I da referida Lei e dá outras providencias; 
Requerimento nº 01/2012 apresenta moção de pesar a família 
enlutada do Srº Joaquim Morato de Lima falecido no dia 
21/03/2012. Não havendo mais nada a ser registrado. 
Encerrado o primeiro expediente foi concedida a palavra 
para os vereadores inscritos, não havendo vereador inscritos 
no expediente, foi passando para Ordem do Dia. Não 
havendo nada a ser discutido o Presidente encerrou a 
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reunião comunicando aos vereadores que encontra-se nesta 
casa a disposição dos senhores os projetos de lei registrados.  
Calçado, vinte e seis de março de dois mil e doze.   

 

     


