PRESIDENTE-Severino Ramos dos Santos Siva-1º-secretario-José Vieira de Souza neto-2º-secretario-Marcone
Ferreira da Silva.

Ata da 16º (décima sexta) reunião Ordinária da primeira legislatura,
sob a Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos Silva. Calçado, 12 de
Junho (dois mil e dezessete).
Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 12 (doze ) 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 Carlos Roberto.
Foi comprovada a ausência do vereados Otoniel Sobral. O presidente
abril a reunião em nome de Deus o todo Poderoso e convidou o
vereador Carlos Roberto para fazer a leitura de um texto Bíblico o qual
foi lido, ” O temor do senhor conduz a vida, fica-se satisfeito e repousado,
sem temer a desgraça.pr.19,2311”. 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, e o vereador José Maria da Silva, que começou seu discurso
cumprimentando a todos, falou a respeito de um programa que o Banco
do nordeste tem para beneficiar os agricultores, mais para que isso ser
feito é preciso que a prefeitura pague uma taxa ao banco do nordeste,
e assim quem estar em inadimplente com o banco fica livre para poder
ter direito a participar deste novo programa do banco do Nordeste,
vamos pedir ao executivo para fazer esse projeto mandar pra essa casa
e ser tomadas as medidas necessárias. Em seguida a palavra foi
passada para o vereador Dogival Antonio que começou seu discurso
cumprimentando a todos, e pediu ao presidente que lavasse ao
conhecimento da secretaria de obras, para passar a maquina na
estrada que fica perto da casa de Noquinha e também é caminho onde
passa os ônibus que carregam estudantes, estar muito ruim e que com a
__________________________________________________________________
Rua Luiz Inácio dos Santos, nº 91 Centro - CEP 55.375-000 – Calçado PE - CNPJ: 11.240.181/0001-40
Telefone: (87) 3793-1128 - E-mail: camaracal@hotmail.com – WWW.camaracalcado.pe.gov.br

PRESIDENTE-Severino Ramos dos Santos Siva-1º-secretario-José Vieira de Souza neto-2º-secretario-Marcone
Ferreira da Silva.

maquina resolve o problema , disse o vereador que lá é necessário fazer
uma linha para a passagem das aguas, falou também que as
autoridades falassem com a Compesa para trazer agua para nossa
cidade, graças a Deus temos muita agua em todo lugar e não se justifica
mais a falta de agua em lugar nem um. E não havendo mais matéria
para ser discutida ou votada, em nome de Deus o todo poderoso o
senhor presidente encerrou os trabalhos

Calçado 12 de Junho de 2017
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