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- Ata da 15ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado 12/08/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 12 de 

Agosto de dois mil e vinte, reuniu-se ordinariamente a Câmara 

Municipal na sede sito a Rua Luiz Inácio dos Santos nº 91 sob a 

Presidência do Sr. José Maria da Silva que foi secretariado pelos 

vereadores: Marcone Ferreira da Silva e José Vieira de Souza Neto. O 

primeiro secretário observou o quórum regimental e foi comprovada a 

presença dos senhores vereadores: Antonia de Souza Silva, Carlos 

Roberto, Dogival Antonio do Nascimento, Severino Ramos dos Santos 

Silva. Foi comprovada a ausência dos vereadores Raí e Otoniel Sobral. 

O Presidente abriu a reunião em nome de Deus o todo Poderoso e 

convidou a vereadora Antonia de Sousa Silva para fazer a leitura de 

um texto bíblico, o qual foi lido “Não procures a Morte com vossa vida 

extraviada, não vos proporcioneis a ruina.1,12”. Prosseguindo os 

trabalhos o senhor  presidente pediu que fosse feito  a leitura da ata da 

reunião anterior, feito a leitura a mesma foi colocada em votação e foi 

aprovada por unanimidade. E não tendo vereador inscrito no 

expediente o senhor presidente passou para ordem do dia, e colocou 

em segunda discursão, o projeto de Lei nº002/2020 não ouve discursão 

o projeto foi aprovado por  4x2 (votos)em seguida foi colocado em 

segunda discursão o projeto de Lei nº 003/2020 do legislativo que 

dispões sobre os subsídios do prefeito e vice-prefeito e secretários do 

município de Calçado PE para o exercício de 2021 á 2024 ( próxima 

legislatura. Não ouve discussão o projeto foi colocado em segunda 

votação e também foi aprovado por 4 x 2 (votos). E não havendo mais 

matéria á ser discutida ou votada em nome de Deus o todo poderoso 

o senhor presidente encerrou os trabalhos. Calçado 12/08/2020.    

mailto:camaracal@hotmail.com
http://www.camaracalcado.pe.gov.br/

