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Ata da décima terceira reunião do quarto período Legislativo, sob a 

Presidência do senhor Otoniel Sobral. Calçado, quatro de junho de dois 

mil e doze. 

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

de dois mil e doze, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal na 

sede sito a Rua João Alexandre da Silva nº 56, sob a Presidência do Sr. 

Otoniel Sobral, que foi secretariado pelos vereadores: Maria Zenilda da 

Silva e José Geraldo Ferreira da Silva. A primeira secretária observou o 

quorum regimental, comprovando-se a presença dos senhores: Claudio 

Romero, Arlindo Morais, Luis Fábio, Carlos Roberto, José Valter e José 

Alves. O Presidente abriu a reunião em nome do todo Poderoso 

solicitando ao vereador Arlindo Morais que fizesse a leitura de um 

versículo bíblico o qual foi lido “Acumulem um tesouro sólido para o 

futuro a fim de conquistarem a vida verdadeira. I Tm 6,19. Prosseguindo 

o Presidente pediu a secretária que registrasse todo expediente.  Sendo 

registrado  oficio nº 076/2012 da Câmara de Vereadores de Jupi, aos 

Edis Calçadenses, solicitando uma mobilização desta Casa ao 

Governado do Estado de Pernambuco, juntamente com a Secretária 

Estadual de Recursos Hídricos, empenho no sentido de que seja 

realizada a limpeza da barragem do Povoado Santa Rita deste 

Município que abastece aos municípios de Jupi-PE e Calçado-PE; 

Parecer nº 07/2012 da Comissão de Orçamento e Finanças a Prestação 

de Contas da Prefeitura Municipal de Calçado, referente ao exercício 

financeiro de 2009. Em seguida não havendo mais matéria a ser 

registrado no expediente. Foi concedida a palavra para os vereadores 

inscritos, não havendo vereadores inscritos no expediente, foi passando 

para Ordem do Dia. Em 2º discussão o Projeto de Lei nº 01/2012 do 

Legislativo Municipal, não havendo vereador que queira discutir, o 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em 

seguida o Presidente colocou em discussão a Prestação de Contas da 

Prefeitura Municipal de Calçado, referente ao exercício financeiro 2009. 

Com a palavra o vereador Carlos Roberto, alegou que diante de uma 

discussão que  trata-se da prestação de contas do município não poderia 

deixar de usar da palavra. Retratou sobre a analise do tribunal de contas e a 

morosidade, onde não entende porque o tribunal de contas analisou primeiro 

a prestação do exercício 2010, deixando 2009 por ultimo. Fica indignado com 

o tribunal porque no puni presidente de câmaras pequenas, não entende 

quais os critérios, relatou ainda sobre a situação do prefeito que passou esses 

dois anos acima dos 54% (cinquenta e quatro por cento) dos limites gastos 
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com pessoal, e os gasto com a festa de Nossa Senhora de Lourdes do ano de 

2009, a despesa com a limpeza da cidade também foi alta, tudo isso faz com 

que, seja reprovado o parecer do tribunal de contas.  Com a palavra o 

vereador Arlindo Morais, alega que as irregularidades são tantas que não 

consegue entende como o tribunal analisa essa situação. Alega que o 

executivo esconde as informação, pois o legislativo deve cumprir com o seu 

papel de fiscalizador do povo. Indignado com o parecer do tribunal por ser o 

mesmo que 2010, aprovado com ressalvas. Justifica seu voto contrario ao 

parecer do tribunal de contas, porque não condiz com a realidade. Na 

sequencia com a palavra o vereador Jose Alves justificou seu vota 

favorável a prestação de contas do executivo municipal, visto que está vendo 

como o executivo vem trabalhando e acredita que a  população está 

satisfeita. Faz um apelo aos demais colegas que vote a favor da prestação de 

contas.  Não havendo mais vereador que queira discutir, o Presidente 

passou para votação sendo aprovada por cinco votos a três (5x3), 

votando contrários os vereadores (Claudio Romero, Arlindo Morais e 

Carlos Roberto).  Nada mais  a ser discutido o Presidente encerrou a 

reunião.  Comunicando aos vereadores que a próxima reunião 

segunda-feira, conforme o calendário. Calçado, quatro de junho de 

dois mil e doze.   

Mesa Diretora 


