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Ata da 21ª reunião Ordinária da 3ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. 

José Maria da Silva. Calçado 04/09/2019 (dois mil e dezenove). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 04 de 

Setembro de dois mil e dezenove reuniu-se ordinariamente a 

Câmara Municipal na sede sito a Rua Luiz Inácio dos  Santos 

nº91 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: Dogival Antônio do Nascimento, Antônia de Souza 

Silva,   Carlos Roberto da Silva Severino Ramos dos Santos Silva. 

Foi comprovada a ausência dos vereador Raí Vinicius e 

Otoniel Sobral. O Presidente abriu a reunião em nome de Deus 

o todo Poderoso e convidou o vereador Marcone Ferreira para 

fazer a leitura de um texto bíblico o qual foi lido “O Justo brota 

como a palmeira cresce como cedro no Líbano. SI 92,13.” 

Prosseguindo os trabalhos o senhor presidente pediu que fosse 

feita a leitura da Ata da reunião anterior feita 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 como não havia 

matéria para ser registrada, o senhor presidente passou para 

os vereadores inscrito no expediente, e o vereador Dogival 

Antonio do Nascimento usou a tribuna saudou a mesa e os 

demais presentes na reunião, e iniciou sua fala frisando mais 

uma vez o problema da paciente que segundo o vereador 

não foi muito bém atendida  a semana passada na unidade 

de saúde deste município, e perguntou ao líder do governo 

desta casa, como pode uma pessoa doente passando mal 

possa ter recusado um carro para lhe socorrer? Disse o 

vereador que o que foi repassado para ele foi assim, disse 

ainda que o pessoal vai vir aqui para se defender e ai vamos 

poder ver os dois lados, e saber na verdade quem estar 

errado,  e logo em seguida a palavra foi passada para o 
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vereador Severino Ramos dos Santos que saudou a mesa e os 

demais presentes, e novamente o vereador falou sobre a 

mesma paciente que  se referiu o seu colega Dogival Antonio, 

disse o vereador que falou aqui exatamente o que foi 

repassado para ele na unidade de saúde, fez ainda um breve 

comentário a respeito deste assunto. E não havendo mais 

vereadores inscrito no  expediente, o senhor presidente passou 

para ordem do dia e colocou em segunda discursão o projeto 

de Lei nº003/2019 do executivo (LDO)  não houve discursão o 

projeto foi colocado em segunda votação, foi votado e 

aprovado por 4x2 votos. E não havendo mais matéria para ser 

discutida ou votada em nome de Deus o todo poderoso o 

senhor presidente encerrou os trabalhos. Calçado 04/09/2019.    
 

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

