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- Ata da 16ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado 17/08/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 18 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: Severino Ramos dos Santos Silva e José Vieira de Souza 

Neto. O primeiro secretário observou o quórum regimental e foi 

comprovada a presença dos senhores vereadores: Dogival Antonio do 

Nascimento, Otoniel Sobral e Raí Vinicius. Foi comprovada a ausência 

dos vereadores Carlos Roberto, Antonia de Souza Silva e Marcone 

Ferreira da Silva. O Presidente abriu 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 “Pequena é a abelha entre os 

alados, mas o seu produto é o primeiro em doçura.11.3”. 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 logo em seguida o senhor 

presidente pediu que fosse registrado todo o expediente e foi 

registrado o Requerimento nº 001/2020 do vereador Raí Vinicius 

requerendo que seja criado um museu, em homenagem ao ex-prefeito 

Rafael Pastor (em memoria) E em seguida a palavra foi passada para  

os vereadores inscrito no expediente: o vereador Dogival usou a 

tribuna, saudou a mesa e começou falando da feira do feijão que foi 

mudada de local, saiu da avenida Candido Alexandre e foi para a 

praça de eventos, o vereador disse que muitas pessoas lhe pediram 

para que ele viesse nesta tribuna para relatar que muitas pessoas estão 

insatisfeita com esta mudança, principalmente os compradores de 

feijão que vem de outros gares, disse que na praça de eventos o 

acesso e muito ruim para os caminhões  e para todos o vereador pediu 

que a feira voltasse para o mesmo local que seria muito para todos.  O 

vereador também falou da manutenção dos ônibus que carrega os 

estudantes disse que esta é e ora de se fazer uma boa manutenção 

nesses ônibus, para que quando  as aulas voltarem eles estejão pronto 
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sem problemas. E não tendo mais vereador inscrito no expediente o 

senhor presidente colocou em discursão o requerimento do vereador 

Raí, e o vereador usou a tribuna defendeu seu requerimento, disse que 

a cidade tem que valorizas a sua historia, e deu como exemplo 

dizendo que poucos dos nossos alunos conhecem a historia e os 

políticos do nosso Município, é preciso que isto seja dito, ensinado para 

nossos alunos, pois é inadmissível um estudante não conhecer  a 

historia do seu próprio lugar, a sua historia! Pediu o apoio de todos para 

que seu requerimento fosse aprovado, e o requerimento foi colocado 

em votação e aprovado por unanimidade. E  havendo mais matéria á 

ser discutida ou votada em nome de Deus o todo poderoso o senhor 

presidente encerrou os trabalhos. Calçado 17/08/2020.    
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