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        Ata da 22º (vigésima segunda )  reunião Ordinária da primeira  

legislatura, sob a Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos Silva. 

Calçado, 28 de Agosto (dois mil e dezessete). 

 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 28 (vinte e oito  ) de 

Agosto de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente a Câmara 

Municipal na sede sito a Rua Luiz Inácio do Santos nº 91, sob a 

Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos  Silva, que foi secretariado 

pelos vereadores: Marcone Ferreira da Silva, e José Viera de Souza Neto.  

O primeiro secretário observou o quorum  regimental sendo comprovada 

a presença dos senhores vereadores:  Dogival Antônio do Nascimento,  

Raí Vinicius, Antonia de Souza Silva,  José Maria da Silva Otoniel Sobral e 

Carlos Roberto.   O presidente abril  a reunião em nome de Deus o todo 

Poderoso e convidou a vereador e convidou o vereador Marcone  

Ferreira da Silva para fazer a leitura de um texto Bíblico o qual foi lido, ” 

Quando mais fores importante, tanto mais humilha-te para achares 

graça diante do Senhor. Eclo”.  Prosseguindo os trabalhos o senhor 

presidente pediu a secretária que fizesse a leitura da ata da reunião 

anterior, feita a leitura a mesma foi colocada em votação foi votada e 

aprovada por unanimidade, em seguida o Sr  presidente pediu que  

fosse registrada todo o expediente, e foi registrado: requerimento nº 04 

do vereador Carlos Roberto requerendo que seja feito um projeto para 

construção de um reservatório de agua no entroncamento entre o sitio 

Várzea do Gado, Povoados, Santa Rita, e Riacho Dantas, com adutora 

para os referidos distrito, aproveitando a adutora já existente vindo da 

Barragem de Santa Rita para a sede do Município. E requerimento nº 

016/2017 do vereador  José Maria da Silva requerendo que seja 

colocado internet em alguns pontos estratégicos no espaço rural deste 

Município e também os pareceres conjuntos das camisões de redação e 

justiça e orçamento e Finanças para os projetor de Lei nª006/2017e 

007/2017 do executivo, em seguida a palavra foi passada para os 

vereadores inscrito no expediente, e o vereador Dogival Antonio usou a 

tribuna e começou seu discurso cumprimentando a todos, lamentou a 

situação  da quadra da Escola Professou Sebastião  Tiago  disse o 
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vereador que ela estar abandonada disse que isso é uma vergonha. 

Segundo o vereador a secretaria de Educação não dar o apoio 

necessária ao esporte do espaço  Rural, disse o vereador que ele mesmo 

sempre que pode colabora com os times de futebol da zona rural, falou 

também sobre o estádio Rafael Pastor dos Santos  disse que também 

necessita de  reformas urgentes. Em seguida o vereador Raí Vinicius usou 

a tribuna e cumprimentando a todos começou seu discurso 

agradecendo ao seu colega  Geraldo que estava na plateia fazendo 

uma transmissão ao vivo para o face book, dirigindo-se ao presidente o 

vereador disse que seria bom, que ele anotasse todas as reinvindicações  

feitas aqui nesta casa, para não correr o risco de esquecer  de levar aos 

setores competentes até mesmo para facilitar o trabalho de todos,  e 

gostaria que nós fossemos mais atendidos, falou de um fato que 

aconteceu no povoado de Pitombeiras, em um espaço que existe lá 

,onde a vegetação cresceu, e algumas pessoas estava   colocando 

animais para pastar, e foi colocado agrotóxico, quando questionado a 

pessoa falou que foi a mando do prefeito e todos sabem que passar  

veneno em certos lugares, pode gerar crime ambiental,  Em seguida a 

palavra foi passada para o vereador Otoniel  Sobral  que usou a tribuna 

cumprimentou a todos, e começou falando a respeito do que seu 

colega Dogival disse   sobre a quadra da escola Sebastião Tiago, falou 

também que o telhado da sala onde seu filho estuda estava pingando 

agua, e pediu ao senhor presidente que levasse o fato ao executivo 

para que ele tome providencias sobre isto, disse o vereador que o povo 

precisa ver o município andando crescendo, segundo o vereador 

dinheiro pra isso tem,   o vereador comentou que tem ônibus andando 

sem freio, disse   que vai verificar e se for mesmo verdade vai tomar suas 

providencias, falou também sobre o concurso disse que as vagas são 

muito limitadas, não batem com o montante de contratados que tem 

hoje, disse o vereador que depois do concurso o senhor prefeito não 

pode contratar ninguém que  não esteja dentro  dos que atingiram a 

média dentro do concurso pediu ao senhor presidente que levasse todos 

esses fatos para o executivo. Em seguida foi passada a palavra para o 

vereador José Marai da Silva, que também começou seu discurso 

cumprimentando a todos, e falou para seu colega Dogival que a 
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Quadra do Sebastiao Tiago já tem um projeto para sua recuperação, 

disse que o estádio Rafael pastor também vai ser reformado. A seguir o 

senhor presidente passou para ordem do dia e colocou em discursão o 

requerimento nº 004/2017 do vereador Carlos Roberto, e o vereador usou 

a tribuna e começou seu discurso cumprimentando a todos, defendeu 

seu requerimento, e disse ter feito umas observações no abastecimento 

de agua no povoado Riacho Dantas, fiquei muito preocupado, foram 

cavados poços naquela localidade mais a vazão da agua é muito 

pouca, não dar para suprir as necessidades do povo daquele local, e 

verifiquei que em um local bem alto, que lá existe, inclusive os canos da 

compesa  passa perto, neste local dar para se fazer um reservatório que 

por gravidade pode beneficiar, Riacho Dantas Vazia do Gado e Santa 

Rita, e com um custo muito pequeno, vamos correr atrás disso porque é 

bom para todos.  Em seguida foi colocado em votação foi votado e 

aprovado por  unanimidade, logo a seguir foi colocado em discursão o   

requerimento de nº0016/2017 do vereador José Maria da Silva, que não 

ouve discursão foi votado e aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

colocado em primeira discursão o projeto de Lei nº 006/2017 do 

executivo que  dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentaria de 2018 e da outras providencias. O vereador Carlos 

Roberto usou a tribuna e falou a respeito do projeto: disse o vereador: 

temos aqui em mãos a ferramenta elaborado pelo atual prefeito para 

com isto poder elaborar o orçamento para 2018, examinei tudo achei 

muito bem elaborado, e como disse nosso colega Dogival que no 

esporte estar muito defasado não se tem nada, mais aqui neste projeto 

tem muita coisa para o esporte e faço um pedido aqui , que quando 

este Orçamento chegar aqui nós podemos colocar emendas discutir 

mais e votar a coisa certa com consciência, vejo que outras cidades por 

ai todo projeto que entra  é colocado emendas e é os próprios 

vereadores da base que colocam, mas aqui nesta casa é inadmissível se 

colocar emendas em qual quer projeto, disse o vereador!  Vamos mudar 

esse sistema as emendas são para melhorar os projetos que vem para 

esta casa, nós estamos aqui é para  isto para analisar fiscalizar e melhorar 

o que for preciso, espero que este ano seja diferente. Em seguida o 

vereador Raí usou a tribuna e comentou sobre o projeto da LDO,  o 
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vereador também analisou o projeto, e disse  concordar com tudo o que 

o vereador Roberto falou, pediu que todos analisassem muito  bem, 

observou alguns erros de português disse o vereador ser uma critica 

mesmo, sobre a redação do projeto. E não havendo mais vereador que 

queira falar foi colocado em primeira votação, o projeto foi  votado e 

teve quatro votos contra e quatro votos a favor, ficando assim a votação 

empatada, e neste momento o presidente se pronuncia e deu seu voto 

a favor do projeto, assim o projeto foi aprovado por  cinco votos a  

quatro. Em seguida foi colocado em primeira discursão o projeto de Lei 

nº007/2017 do executivo que dispõe sobre o reparcelamento e 

parcelamento de débitos do município de Calçado junto ao regime 

próprio de previdência social. E o vereador Dogival Antonio usou a 

tribuna e falou sobre o projeto, e perguntou aos colegas! Vocês sabem 

qual o valou das parcelas? Não sabemos só sabemos que são em 

duzentos meses, o vereador mostrou sua indignação a respeito do 

projeto disse que nesta casa não podem emendar nada tudo tem que 

ser votado do jeito que vem do executivo, peço que não aprovem esse 

projeto, pois esse projeto deveria ter  vindo em menos parcelas. Logo em 

seguida o vereador Otoniel Sobral usou a tribuna , e também falou do 

projeto disse que são muitas parcelas, que isto é um absurdo e que 

deveria ser em menos parcelas. Em seguida o vereador Carlos Roberto 

voltou a tribuna e falou sobre o projeto, falou da sua preocupação com 

o instituto de previdência, disse que hoje a previdência so tem um milhão 

e cem. acho que só dar para suprir uns quatro meses, falou da 

importância de se colocar as emendas, nos não podemos votar a favor 

em um projeto desse, a divida so este ano já estar em quase setecentos 

mil,   fora o que já tem e querem repare-la, nós tínhamos  que ter tido o 

bom senso de ter colocado uma emenda  para poder diminuir os  

números de parcelas, e ai sim poderíamos votar a favor, nós também 

não sabemos o valor das parcelas, como podemos votar um projeto tão  

incompleto deste? Se nos perguntarem quanto é cada parcela não 

vamos saber responder,( neste momento o vereador fez um pedido de 

vista para o projeto)cabe ao presidente a decisão deste pedido. Em 

seguida o vereador Raí se pronunciou  e lendo a ementa do projeto, 

disse, acho que  querem camuflar alguma coisa a respeito do 
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reparcelamento,  o vereador também disse ser muito complicado votar 

um projeto sem nem sequer saber o valou das parcelas, questionou, 

muito a falta dos detalhes necessário para se entender melhor o projeto, 

precisamos dialogar mais para podermos entender melhor tudo isso aqui. 

E em seguida não aceitando o pedido de vista do vereador Carlos 

Roberto o projeto foi colocado em primeira  votação,  teve quatro votos 

a favor e quatro votos contra,  ficando empatada a votação e mais uma 

vez o presidente se pronunciou e votou a favor do projeto, e assim o 

projeto foi aprovado por cinco votos a quatro.  E não havendo  mais  

matéria para ser discutida ou votada, em nome de Deus o todo 

poderoso, o senhor  presidente encerrou os trabalhos.    Calçado 28  de 

Agosto  de 2017 . 


