
 

 

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 18ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado  26/08/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 26 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: Severino Ramos dos Santos Silva e Marcone Ferreira da 

Silva. O primeiro secretário observou o quórum regimental e foi 

comprovada a presença dos senhores vereadores: Dogival Antonio do 

Nascimento, Antonia de Souza Silva Carlos Roberto da Silva e Otoniel 

Sobral. Foi comprovada a ausência dos vereadores: José Vieira de 

Souza Neto e Raí Vinicius. O Presidente abriu a reunião em nome de 

Deus o todo Poderoso e convidou o vereador Severino Ramos para 

fazer a leitura de um texto bíblico, o qual foi lido “A raiz da sabedoria é 

temer ao Senhor, os seus ramos são uma vida longa, Eclo.1.20”. 

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. E logo em seguida o 

senhor presidente pediu que fosse registrado todo o expediente e foi 

registrado o parecer da comissão de orçamento e Finanças e o 

parecer da camisão de redação e justiça ao projeto de Lei do 

Executivo nº 005/2020 (LDO) E em seguida o senhor presidente passou 

a palavra para o vereadores inscrito no expediente: e o vereador 

Dogival usou a tribuna cumprimentou a mesa e os demais presentes na 

reunião, começou falando da caixa de água que tanto já foi falado 

aqui e ainda não se resolveu o problema, falou também que já pediu 

varias vezes os valores que a prefeitura arrecada da iluminação 

publica em nosso município e até agora não obtive resposta, o 

vereador pediu que fosse enviado para o executivo um oficio 

reivindicando essa informação, já que só falando aqui na tribuna não 

resolveu, disse também não só essa informação mais tudo que o 

vereador pede aqui tem que ter uma resposta. E logo em seguida a 

palavra foi passada para o vereador Carlos Roberto que usou a tribuna 

saudou mesa e os demais presentes na reunião, e começou falando 
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que vai terminar essa administração e o problema dessa caixa de 

água quer tanto o vereador Dogival fala aqui não se resolve, disse isso 

ser uma falta de respeito com você com todos nos e com o povo 

também. O vereador diz que vai fazer um pequeno desabafo, e que 

esperava nunca mais ter que fazer isso porque já fez isso varias vezes e 

achava que não era mais preciso, mais infelizmente tem que fazer,  

disse que existe um sonho ou inveja o vereador não sabe direito o que 

é, que esse pessoal tem por parte do governo querendo sempre criar 

problema dizendo que eu estou do lado dessa administração, disse 

que isto nunca vai acontecer porque ele gosta de ser oposição, e 

ainda mais uma administração dessa cheia de mentiras, de conversas, 

disse ter gente boa mais também muita gente ruim, disse que os 

amigos também aponta os erros que é pra você mudar e tentar 

acertar, o que não pode é o prefeito errar e um monte de pessoas  pra 

ganhar uma horas extra ou um tanque de combustível ou outras coisas 

mais  dizer que ele estar acertando, essa semana soube que falaram 

que o prefeito até dinheiro mim dar pra  que eu gaste na minha 

politica, esse tipo de conversa e de fofoca me deixa ainda mais com 

vontade de trabalhar e de ser oposição, neste meio tem vereadores e 

candidatos a vereadores, vamos parar com isso, vamos trabalhar, 

mostrar proposta, isso acontece só porque eu falo com o prefeito, nós 

somos os legítimos representante do povo, se você tiver noção de suas 

funções como legislador, você não pode ser intrigado do executivo, 

porque se você for, como você vai exigir as reinvindicações do povo, 

converso sim com o prefeito e as vezes discuto a administração, mais 

eu gosto muito de ser oposição, não quero ser da situação,  disse 

ainda, ser situação pra viver de queixo caído! de não poder dizer  a 

verdade! Eu quero dizer a essas pessoas que falam isso de mim que isso 

só mim deixa mais forte, e todos os dias Deus me dar condições de 

comer bem e dormir melhor ainda, disse que as pessoas que vivem 

tentando o atrapalhar, se falar com ele é um favor se não falar pra ele 

é dois favores não sou vereador de usar imagem falsa para tentar 

arrumar voto, disse que até hoje, já faz vinte anos que estar nesta casa 

só com a verdade, trabalho para o povo, faço  o que  posso para dar 
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assistência a quem me procura, e não estamos fazendo nem um favor 

a minguem é nossa obrigação, quem vive na vida publica achando 

que é patrão a sua carreira é curta, nos somos empregado do povo 

logo nosso patrão é a população, eu sou uma pessoa que sempre 

trabalhei só, nunca vivi de porta em porta junto com prefeito pedindo 

voto, meu trabalho gosto de fazer só, o vereador diz sempre ter tido 

proposta para mudar de lado mais nunca quis e não é agora com 

cinquenta e quatro anos que vou, mudar, disse que graças a Deus tem 

uma situação financeira boa que dar pra sobreviver sem precisar se 

vender, disse que tem vinte anos de mandato, e não vai manchar sua 

carreira politica, e que o povo é quem decide se nos deixa aqui ou nos 

tira, e quando me tirarem vão me tirar como oposição, porque 

enquanto eu estiver na politica vou ser oposição ao 11 de Calçado, 

vamos trabalhar com seriedade cada um fazendo seu trabalho que 

quem ganha com isso é o povo, quero dizer que o mesmo sonho que 

eles tem de me ver do lado de lá, é o mesmo sonho que eu tenho de 

tirar eles de lá. E logo em seguida a palavra foi passada para o 

vereador Severino Ramos que usou a tribuna soldou a mesa e os 

demais presentes na reunião e começou dizendo! Ouvindo aas 

palavras dos nossos amigos, vou falar um pouco, disse que saiu 

verificando as estradas e disse que o prefeito falou que onde tiver 

precisando de reparos nas estradas é para fazer, disse que logo tudo 

estará feito. Falou sobre a feira do feijão disse que o local onde era a 

feira estava apertado, e resolveram fazer a feira foi para a praça de 

eventos isso foi uma experiência se der certo fica se não se procura-se  

outro local mais adequado, tudo vai depender da aprovação de 

todos. Disse que em breve vai ser concluído mais uma rua calçada em 

paralelepípedo. Disse que não viu nem um comentário que o prefeito 

fez para que o vereador Roberto se passasse para o seu lado se teve 

não é do meu conhecimento, disse que cada um faça seu trabalho e 

o povo é quem decide quem fica ou quem sai, disse que a 

administração estar excelente, que o prefeito estar fazendo uma 

gestão invejável, disse ver elogios em todas as áreas desta 

administração. E logo em seguida a palavra foi passada para o 
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vereador Marcone Ferreira  que saudou a mesa e os demais presentes 

na reunião, e começou dizendo que!  O assunto da caixa de água de 

Seu Pedro Inácio já estar ficando cansativo, mais que conversou com 

os responsáveis e que este problema vai ser resolvido. Agradeceu a 

gestão por ter acatado seus pedidos, a quadro do sitio Pitombeira, foi 

concluída, um dos meus requerimentos, estar lá muito bonita, para 

quem quiser fazer seus esportes, falou da praça que foi também 

reformada pintada estar muito linda. Disse também que a feira do 

feijão foi mudada da Avenida condido Alexandre, devido ao 

movimento de carros que se aglomerava, e que atrapalhava o fluxo 

de outros veículos que precisava passar naquele local no horário da 

feira, ele sugeriu que um local bom  também seria na rua do ex-

vereador José Bilé , por ser um lugar muito espaçoso. Disser que vendo 

o pronunciamento do nosso colega e amigo Roberto, porque tenho 

sua amizade e não importa de que lado ele esteja, disse que estar aqui 

luta pelo seu Município que ama muito, disse podre existe dos dois 

ladas se eu disser que do meu lada só tem anjo estou mentindo, vais 

ter sempre gente de todos os lados que trabalha do jeito que a gente 

não concorda. Disse que gostaria muito que essa politica fosse uma 

politica limpa, mais não tenho certeza se vai ser assim! Disse que já 

estar um pouco conturbada, falou que sofreu uma perseguição a três 

anos atrás, e disse que policia é pra prender ladrão, e que aproveita 

este momento para disser que agradece a Deus por hoje estar aqui 

vivo,  e agradecer aos policiais que mim levaram  até minha residência 

no Sitio Pitombeira, disse que hoje um cidadão de bem não pode 

andar armado, para se defender, mais o bandido anda armado para 

fazer o mal as pessoas, disse que temos que apresentar é trabalho e 

não mentiras, todos nós aqui temos serviços prestados, eu estou com o 

prefeito mais minha prioridade na politica é Deus e o meu Município. E 

não tendo mais vereador inscrito no expediente o senhor presidente 

passou  para ordem do dia, e colocou em primeira discursão o Projeto 

de Lei (LDO) e o vereador Carlos Roberto usou mais uma vez a tribuna 

para discutir o projeto, e disse que este projeto é uma previa do 

orçamento que vai vir daqui mais um pouco, e disse que todo 
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orçamento deveria ser justo e executado, porque sabemos que os 

prefeitos, mandam o orçamento pra ser aprovado por esta casa mais 

não cumprem o que realmente estar no orçamento, e neste vinte anos 

de votação da LDO eu tinha muita vontade de votar a favor, eu 

nunca votei a favor, e falou! Vamos nus unir pra ver se existe uma obra 

da Câmara, e que o prefeito assuma um compromisso com esta casa, 

estou falando isso não só em meu nome, mais em nome da casa, a 

disse ainda será que só quem tem ideia pra ajudar a construir e 

executar obras é só o prefeito? Disse que desde de dois mil e um que 

este projeto é o mesmo, só se muda as datas, disse que neste projeto 

tem, dotação para se construir casa populares para o povo, e vocês já 

viram alguma casa construída? O vereador fez um breve comentário a 

respeito do projeto mostrou algumas ações que nunca foram 

concluídas neste projeto, falou do saneamento  de Riacho Dantas que 

não foi concluído, falou também de um requerimento seu que era pra 

ser encanada da água para a zona rural e ai ele falou do local 

contido em seu requerimento, e disse que nada disso foi feito, disse 

que seria bom que a população viesse para esta casa e visse  

realmente qual é o trabalho do vereador,  disse que se viese  sabia que 

o prefeito só trabalho se o orçamento for aprovado pelos vereadores 

se não o prefeito não trabalha. E logo em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Dogival que elogiou a fala do seu colega 

Roberto a respeito do projeto, disse que o orçamento é de muita 

importância, falou sobre casas populares para as pessoas carentes 

deste município, e também de outros assuntos como a agricultura fez 

um breve comentário a respeito destes assuntos, disse que também 

vota contra , para que os vereadores também posam ter vez neste 

município. e logo em seguida o senhor presidente colocou em primeira 

votação o projeto (LDO0 o qual foi aprovado por 4x3 (voto) e não 

havendo mais matéria á ser discutida ou votada em nome de Deus o 

todo poderoso o senhor presidente encerrou os trabalhos. Calçado 

26/08/2020.    
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