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- Ata da 22ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado  21/09/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 21 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: Dogival Antônio, Raí Vinicius 

Severino dos santos Silva e Otoniel Sobral e Carlos Roberto. Foi 

comprovada a ausência da vereadora Antonia de Souza Silva. O 

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

convidou o vereador Raí o para fazer a leitura de um texto Bíblico o 

qual foi “ Todas as  sendas do senhor são amor e fidelidade para os 

que guardam sua aliança e suas Leis. Sl,25.10” 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 pediu 

que fosse registrado todo o expediente, e não tendo matéria á ser 

registrada o senhor presidente passou para os vereadores inscritos no 

expediente:  O vereador Raí Vinicius usou a tribuna e começou seu 

discurso falando!  O vereador falou das barreiras sanitárias, disse que 

no dia das convenções partidárias elas foram retiradas mais cedo o 

vereador não entendeu o porque, e agora fica se questionando se 

elas são realmente necessárias, o vereador  disse que gostaria que a 

secretaria se posicionasse sobre este assunto. O vereador falou sobre o 

resultado do IDP para com o nosso Município, disse que o resultado foi   

positivo e que agora já que foi positivo se tenha compromisso com a 

educação independente de quem esteja a frente dela.  O vereador 

fez três requerimentos verbais, o primeiro foi a criação de um 

calendário intercolegiais nas Escolas do Município que nós não temos, 

quero que fique claro que eu estou falando exclusivamente neste 

momento das escolas, devido a importância que nós sabemos que 

tem o esporte na vida do cidadão. Outro requerimento que eu 
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gostaria de fazer é a realizações de visitas nas escolas com palestras 

voltadas para prevenção de doenças. O outro requerimento é fazer a 

arborização na nossa cidade com arvores nativas. Em seguida a 

palavra foi passada para o vereador Marcone Ferreira que saudou a 

mesa e os demais presentes na reunião, o vereador falou do resultado 

positivo  que a educação do nosso município teve segundo  o IDP, 

disse que educação se faz com ação, e que o resultado estar ai , 

calçado superou os resultados negativos que vinha tendo e hoje estar 

em uns dos melhores. Em seguida a palavra foi passada para o 

vereador Dogival, que saudou a mesa e os demais presentes na 

reunião, começou falando da falta de água da nossa cidade, 

sabemos que em nosso Município temos duas barragem jorrando água  

e isso é inadmissível, o vereador fez um breve comentário a respeito do 

assunto e pediu que todos se juntassem e tomassem uma providencia 

a respeito desta situação. Falou do poço artesiano que fizeram no sitio 

Lage dos Pintos, que ficaram de colocar uma caixa de água para 

atender aquela população e até hoje nada foi resolvido, falou 

também do requerimento do seu colega Raí onde ele pede que a 

saúde visite as escolas e faça palestras, acho que todos lembram que 

eu também, já fiz essa reinvindicação aqui mais nunca teve êxito 

espero que agora isto seja feito. E não havendo mais matéria á ser 

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

presidente encerrou os trabalhos. Calçado 21/09/2020.    
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