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Ata da nona reunião do quarto período Legislativo, sob a Presidência 

do senhor Otoniel Sobral. Calçado, sete de maio de dois mil e doze. 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia sete de maio 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 Geraldo Ferreira da Silva. A primeira secretária observou o quorum 
regimental, comprovando-se a presença dos senhores: Valter Morato,  
Cláudio Romero, Luis Fábio e Carlos Roberto. Constatou-se ausente os 
vereadores Arlindo Morais e José Alves. O Presidente abriu a reunião em 
nome do todo Poderoso solicitando ao vereador Jose Valter que fizesse 
a leitura de um versículo bíblico o qual foi lido “O Senhor realiza atos 
justos, fazendo justiça a todos os oprimidos.  Sl 103,6. Sendo registrado no 
Expediente; requerimento nº 02/2012 da mesa diretora apresentando 
moção de pesar a família enlutada do Sr. Manoel Izidorio de  Santana, 
requerimento nº 03/2012 da mesa diretora apresentando moção de 
pesar a família enlutada do Sr. Vital José de Souza, requerimento nº 
04/2012 do vereador José Valter solicitando ao Executivo Municipal que 
seja implantado o sistema de saneamento básico na Rua Jose Luis da 
Silva e adjacentes. Encerrado o primeiro expediente foi concedida a 
palavra para os vereadores inscritos, não havendo vereadores inscritos 
no expediente, foi passando para Ordem do Dia. Sendo colocado em 
discussão única o requerimento nº 04/12 do vereador Jose Valter, não 
havendo vereador que queira discutir, o Presidente colocou em 
votação, sendo aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a ser 
discutido o Presidente encerrou a reunião, passando para as Comissões 
de Orçamento e Finanças a Prestação de Contas do Executivo do 
exercício de 2009.  Em seguida não havendo mais o que deliberar o 
Presidente encerrou a reunião comunicando aos vereadores que a 
próxima reunião segunda-feira, conforme o calendário. Calçado, sete  

de maio de dois mil e doze.   
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