
 

 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO – PE 
        PRESIDENTE: José Maria da Silva - 1º SECRETÁRIO: José Vieira de Souza Neto – 2º SECRETÁRIO: Marcone Ferreira da Silva   

 

__________________________________________________________________ 
Rua Luiz Inácio dos Santos, 91 Centro - CEP 55.375-000 – Calçado PE - CNPJ: 11.240.181/0001-40 
Telefone: (87) 3793-1128 - E-mail: camaracal@hotmail.com – WWW.camaracalcado.pe.gov.br  

 

- Ata da 14ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado 10/08/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 10 de 

Agosto 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: Marcone Ferreira da Silva e José Vieira de Souza Neto. O 

primeiro secretário observou o quórum regimental e foi comprovada a 

presença dos senhores vereadores: Antonia de Souza Silva , Raí Vinicius, 

Carlos Roberto, Otoniel Sobral e Dogival Antonio do Nascimento, 

Severino Ramos dos Santos Silva. O Presidente abriu a reunião em 

nome de Deus o todo Poderoso e convidou o vereador Carlos Roberto 

para fazer a leitura de um texto bíblico, o qual foi lido “Coloco o senhor 

á minha frente sem cessar, com ele á minha direita eu nunca vacilo sl 

16,8”  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. depois o 

presidente pediu que fosse feita o registro de toda a matéria, e foi  

registrado os pareceres das comissões de redação e justiça e comissão 

de orçamento e finanças aos projetos nº002/2020 e nº003/2020 do 

legislativo ambos falando dos subsídios dos vereadores de Calçado PE 

e prefeito e vice-prefeito e secretários do município ( próxima 

legislatura). Em seguida a palavra foi passada para os vereadores 

inscrito no expediente: e o vereador Dogival Antonio, usou a tribuna  

saudou a mesa e começou falando! Pediu aqui nesta tribuna varias 

vezes que fossem lá no cemitério que todos sabem que foi gasto muito 

dinheiro e estar lá abandonado, e eu peço que seja feita uma limpeza 

no local, vou estar aqui sempre falando enquanto não for resolvido, 

falou mais uma vez de ser feito os banheiros na praça de eventos, para 

que quando passar esta pandemia a gente volte a vida normal,  já 

esteja pronto estes banheiros, falou da passagem molhada do sitio 

umbuzeiro, e estar lá do mesmo jeito, vai ter que ser demolida, e tudo 

isto é dinheiro publico. Falou da escola Sebastião Tiago, disse que foi 

falado aqui que ela seria reformada e ampliada mais até hoje nada, 
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falou da escola que estar sendo feito na cidade de tupi, falou da 

quadra, que estar sendo feita no Sebastião Tiago disse ser uma 

vergonha se fazer uma quadra sem ser coberta, disse estar 

envergonhado, com a educação do nosso Município. falou do Sitio 

olho d’água disse que soube que o prefeito vai fazer o Calçamento da 

ladeira de Luiz Paulo, que foi um requerimento seu. E não tendo mais 

vereador para falar no expediente o senhor presidente passou para 

ordem do dia e colocou em primeira discursão o Projeto de Lei  

nº002/2020 do executivo, com a ementa: fixa os subsídios dos 

vereadores da Câmara de Calçado –PE para o exercício de 2021 á 

2024 (próxima legislatura) e o vereador Carlos Roberto, usou a tribuna 

saudou a mesa e defendeu seu voto contrario ao parecer para este 

projeto, disse que por ele ficaria tudo do mesmo Jeito, não aumentaria 

nada, e ainda diminuiria a verba de representação para o cargo de 

presidente, que hoje é de setenta por cento , para cinquenta por 

cento. O vereador fez um breve comentário a respeito deste assunto 

englobando também os subsídios do prefeito Vice-prefeito e 

secretários, na sua opinião não  seria mexido em nada ficaria os quatro 

anos que vem com o mesmo teto que estar hoje, falou da dificuldade 

que o mundo estar passando e que os anos que vem por ai, será de 

muitas dificuldades devido a esta pandemia que assola o mundo, e 

que o reflexo disso veremos ao longo dos anos vindouros, e por isso o 

vereador acha que não teremos recurso para atender estes valores 

contidos nestes projetos, em razão disso o meu voto ao parecer destes 

projetos é contra.  E logo em seguida o vereador Raí usou a tribuna 

para justificar seu voto, disse que analisando os projetos concorda com 

tudo que seu colega Roberto falou, mais na condição que nós nos 

encontramos e que estamos votando o teto, não  tem muito o que 

prever para os quatro anos que vem e tendo este pensamento eu voto 

a favor. E logo em seguida o vereador .Doge também falou a respeito 

do projeto, e disse concorda com tudo que falou o seu colega 

Roberto, disse que este ano ainda não se ver dificuldades financeiras, 

mais que os próximo anos serão de muita dificuldades na parte 

financeira não só para o Brasil mais para o mundo inteiro, e por este 
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motivo ele é contra os dois projetos, o vereador assim como seu 

colega Roberto acha que deveria ficar com o mesmo teto que esta 

hoje os dois projetos. Em  seguida o projeto foi colocado em primeira 

votação e foi aprovado por 5 x3 (votos) e em seguida foi colocado em 

primeira discursão o projeto de Lei nº 003/2020 do legislativo que 

dispões sobre os subsídios do prefeito e vice-prefeito e secretários do 

município de Calçado PE para o exercício de 2021 á 2024 ( próxima 

legislatura. Não ouve discussão o projeto foi colocado em primeira 

votação e também foi aprovado por 5 x 3 (votos). E não havendo mais 

matéria á ser discutida ou votada em nome de Deus o todo poderoso 

o senhor presidente encerrou os trabalhos. Calçado 10/08/2020.    
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