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Ata da décima segunda reunião do quarto período Legislativo, sob a 
Presidência do senhor Otoniel Sobral. Calçado, vinte e oito  de maio de 

dois mil e doze. 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia vinte e oito 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,  Luis Fábio, Claudio Romero, Arlindo Morais e José Alves. 
Constatou-se ausente o vereador Carlos Roberto. O Presidente abriu a 
reunião em nome do todo Poderoso solicitando ao vereador  Claudio 
Romero que fizesse a leitura de um versículo bíblico o qual foi lido “ É 
melhor um pedaço de pão seco e a tranquilidade, do que uma casa 
cheia de sacrifícios e de discórdias. Pr 17,1. Prosseguindo o Presidente 
pediu a secretária que registrasse todo expediente.  Sendo registrado  
requerimento nº 06/2012 do Vereador José Valter solicitando ao 
Executivo Municipal que seja implantado o sistema de saneamento 
básico nas Ruas: Pe. Artur da Luz e Rua José João dos Santos e 
adjacentes; Pareceres: nº 06/2012 da Comissão de Orçamento e 
Finanças e Parecer nº 08/2012 da Comissão de Redação e Justiça ao 
Projeto de Lei nº 01/2012 do Legislativo Municipal que reajusta os anexos 
I e II da Lei Municipal nº 359/2000 e dá outras providencias. Em seguida 
não havendo mais matéria a ser registrado no expediente. Foi 
concedida a palavra para os vereadores inscritos, não havendo 
vereadores inscritos no expediente, foi passando para Ordem do Dia. 
Em discussão o requerimento nº 06/2012 do  vereador José Valter, não 
havendo vereador que queira discutir, o Presidente passou para 
votação, sendo aprovado por unanimidade; Em 1º discussão o Projeto 
de Lei nº 01/2012 do Legislativo Municipal, não havendo vereador que 
queira discutir, o Presidente colocou em votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Nada mais  a ser discutido o Presidente encerrou a 
reunião.  Comunicando aos vereadores que a próxima reunião 
segunda-feira, conforme o calendário. Calçado, vinte e oito de maio 

de dois mil e doze.   

Mesa Diretora 


