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- Ata da 20ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado  08/09/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 08 de 

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

primeiro secretário observou o quórum regimental e foi comprovada a 

presença dos senhores vereadores: Antonia de Souza Silva Dogival 

Antônio, Raí Vinicius e Carlos Roberto. Foi comprovada a ausência dos 

vereadores Otoniel Sobral, Severino ramos da Silva. O Presidente abriu 

a reunião em nome de Deus o todo Poderoso e convidou o vereador 

José vieira para fazer a leitura de um texto Bíblico o qual foi“ Bem 

aventurados os misericordiosos, porque alcançarão Misericórdia” 

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. Logo a seguir o senhor 

presidente passou para os vereadores inscrito no expediente, e o 

vereador Raí usou a tribuna saudou a mesa e os demais presentes na 

reunião, e começou seu discurso fazendo um Requerimento Verbal 

onde colocou uma proposta de ser criado um centro social para 

atender as necessidades assistencial ao jovem que necessitem de 

algum atendimento, seja na educação  no trabalho, ou em qual quer 

área da sua vida, este foi um requerimento do vereador Raí que agora 

seguirá para a  aquiescência do executivo Municipal. E em seguida a 

palavra foi passada para o vereador Dogival Antonio que saudou a 

mesa e os demais presentes na reunião, e começou falando mais uma 

vez da passagem molhada do sitio  umbuzeiro, e também do cemitério 

novo que infelizmente até agora nada foi feito do que ele pediu aqui 

nesta tribuna, falou também do portal, da farmácia básica disse que a 

agricultura não tem incentivo nem um, e que a educação não é boa, 

então como pode se dizer que esta é uma boa administração? o 

vereador falou também do dinheiro que os professores tem direito e 

que ainda não receberam, disse o vereador  que isso é Lei e que os 
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professores tem todo o direito de receber, o vereador gostaria de ter 

aqui uma explicação do governo a respeito deste assunto. E em 

seguida a palavra foi passada para o vereador Marcone, e o mesmo 

saudou na mesa e os demais presentes na reunião, falou do repasse 

para os professores e disse que falou com o prefeito  e o mesmo lhe 

repassou que desde que assumiu a prefeitura não recebeu nem uma 

verba do Fundef para ser repassada para os professores, além dos seus 

salários, disse o vereador! Foi essa a informação que obtive neste 

momento. E não havendo mais matéria á ser discutida ou votada em 

nome de Deus o todo poderoso o senhor presidente encerrou os 

trabalhos. Calçado 08/09/2020.    
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