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        Ata da 15º (décima Quinta)  reunião Ordinária da primeira  

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

Calçado, 05 de Junho (dois mil e dezessete). 

 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 05(cinco ) de 

Junho  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 Vieira de Souza  Neto. 

O primeiro secretário observou o quorum  regimental sendo comprovada 

a presença dos senhores vereadores:  Antônia de Souza Silva, Dogival 

Antônio do Nascimento, José Maria da Silva, Raí Vinicius  Otoniel Sobral e 

Carlos Roberto.  O  presidente abril  a reunião em nome de Deus o todo 

Poderoso e convidou o vereador Dogival Antonio para fazer a leitura de 

um texto Bíblico o qual foi lido, ” O temor do senhor é gloria e hora, 

alegria e coroa de exultação.Eclo,1,11”.  Prosseguindo os trabalhos o 

senhor presidente pediu a secretária que fosse feita a leitura da ata da 

reunião anterior, feita a leitura a mesma foi colocada em votação, foi 

votada e aprovada por Unanimidade. E não havendo matéria a ser 

registrado no expediente, o senhor presidente passou a palavra para os 

vereadores inscrito no expediente, e o vereador Raí Vinicius Usou a 

tribuna e cumprimentando a  todos,  falou que mais uma vês estar sendo 

repetitivo mais é necessário, e se referiu a eventos que se realizam em 

nível Municipal e os vereadores não são sabedores, ou quando vem para 

esta casa o convite  vem em cima da hora que as vezes não dar  tempo 

dos vereadores ficarem sabendo, insisto em dizer que isto precisa mudar. 

E em  seguida a palavra foi passada para o vereador  Marcone Ferreira 

que estava inscrito no expediente e o vereador se absteve da palavra.  E 

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

Deus o todo poderoso o senhor  presidente encerrou os trabalhos ficando 

marcada a próxima reunião para o dia 12/06/2017.    

 

Calçado 05 de Junho de 2017  


