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Ata da 30ª reunião Ordinária da 3ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. 

José Maria da Silva. Calçado 09/12/2019 (dois mil e dezenove). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 09 de 

Dezembro 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, Severino Ramos do Santo Silva. 

Foi comprovada a ausência do vereador Raí Vinicius Carlos Roberto 

e Otoniel Sobral. O presidente abriu a reunião em nome de Deus o 

todo Poderoso e convidou o vereador Severino Ramos dos Santos 

Silva  para fazer a leitura de um texto bíblico o qual foi lido “Eu sou a 

Luiz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a 

luz da vida. jo 8,12. Logo em seguida 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 com ressalva do vereador 

Marcone Ferreira da Silva. E não tinha matéria para ser registrada o 

senhor presidente passou para os vereadores inscrito no expediente, 

e o vereador Marcone Ferreira da Silva usou a tribuna cumprimentou 

a mesa e os demais presente na reunião e começou dizendo que 

sobre as  transmissões das reuniões o vereador disse que no termino 

da reunião disse para o pessoal que estava transmitindo que quando 

estivesse preparado não tinha problema nenhum de sua fala e 

imagem ser exposta, mais que na reunião seguinte já não ouve mais 

transmissão. E sobre a documentação que o vereador trouce para 

demostração de alguns itens que foram abordados aqui, os 

documentos estão na secretaria de educação e a secretaria disse 

que estão a disposição de qual quer vereador que queira verificar.  E 

logo em seguida a palavra foi passada para o vereador Dogival 

Antonio que saudou a mesa e os demais presentes na reunião, e 

começou falando que segundo lhe informaram as ultrassons feitas 

aqui em Calçado os Médicos não estão aceitando, e disse o 

vereador que isto é gasto dinheiro publico, disse que ele tem 
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obrigação de fazer as ultrassons bem feitas porque ele estar 

ganhando para isso, disse ainda que não tem que esperar chover 

para poder passar a maquina nas estradas não, tem que passar do 

jeito que estar mesmo, porque quando estar chovendo não pode 

passar por causa da chuva e quando não chove tem que esperar a 

chuvas! Disse o vereador  que isso não pode acontecer.  O vereador 

falou a respeito dos ônibus disse que a semana passada um ônibus 

vinha trazendo os estudantes, ele não soube dizer  com precisão de 

que lugar, mais que estourou um pneu deste carro, me mandaram 

uma foto destes pneus, isso é sério vamos acordar e fazer as coisas 

direito para que não aconteça um acidente ou coisa pior. O 

vereador falou de um empenho pago de mil e duzentos reais para 

ser feito a manutenção dos  Ar condicionados desta casa eu achei  

este valor um absurdo. E não havendo mais vereador que queira 

falar  o senhor presidente passou para ordem do dia , e não 

havendo matéria para ser discutida ou votada em nome d e Deus o 

todo poderoso o senhor presidente encerrou os trabalhos. Calçado 

09/12/2019 (dois mil e dezenove) 
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