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Ata da 29ª reunião Ordinária da 3ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. 

José Maria da Silva. Calçado 02/12/2019 (dois mil e dezenove). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 02 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 

Otoniel Sobral. Foi comprovada a ausência do vereador Raí Vinicius. 

Estava presente também na reunião o vereador Carlos Roberto. O 

presidente abriu a reunião em nome de Deus o todo Poderoso e 

convidou a vereador Antonia de Sousa 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 por Unanimidade. E como não tinha matéria para ser 

registrada o senhor presidente passou para os vereadores inscrito no 

expediente, e o vereador Dogival Antonio usou a tribuna e começou 

dizendo que tinha ido na Radio e agradeceu a todos deste local, 

disse também que a rua conhecida como rua beira Rio, estar do 

mesmo jeito, muito lixo acumulado. O vereador falou de um 

empenho de uma dedetização feita nesta casa, no valou de três mil 

reais, o vereador acha este valou um absurdo. O vereador também 

falou do consumo do combustível gasto no carro desta casa, disse 

que os trabalhos são poucos e o vereador acha que o consumo 

estar muito alto, mais o que mais chamou a atenção do vereador, é 

mesmo o valou da detetização. Terminada a fala do vereador 

Dogival o senhor presidente explicou que a detetização em que o  

senhor doge se refere foi realizada e toda a documentação estar 

aqui  nesta casa para quem quiser averiguar.   Logo em seguida a 

palavra foi passada para o vereador Carlos Roberto, que saudou a 

mesa e os demais presentes na reunião, e começou dizendo que as 
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reuniões estão melhorando e que a população estar mais 

participante, o vereador falou de sua tristeza e indignação por 

causa  da atitude que o senhor presidente tomou nesta casa, em  

não liberar para que a casa seja do povo, o poder publica não é 

nosso e sim  do povo, não podemos proibir o pessoal a transitar no 

prédio, o vereador relator alguns itens, e disse que aqui é onde estar 

o poder, mais poder ainda do que na prefeitura, porque o prefeito só 

trabalha se a câmara liberar, infelizmente estar ai trabalhando de 

maneira errada porque os nossos companheiros estão ai fechando 

os olhos e votando tudo do jeito que eles querem. Quero saber 

também qual foi a decisão do prefeito em relação ao rateio dos 

professores, porque eles no seu direito querem saber e que o 

executivo cumprisse as promessas feitas na época de politica. Eu 

gostaria de saber porque o sindicato dos servidores não faz nada, 

não toma nem uma posição em defesa desse pessoal. O vereador 

diz que as estradas estão muito ruins, mais reconhece que é muito 

difícil manter as estradas bem feitas com essa falta de chuvas, 

mesmo assim pede que o executivo veja o que pode ser feito para 

amenizar esse problema. Disse que não ia mais falar na questão dos 

ônibus porque já estar ficando muito repetitivo. E sobre a questão da 

detetização falado pelo meu colega Dogival, quero lhe dizer que 

não tem que pedir desculpas nem uma, nós somos invioláveis  em 

nossas falas, se for duas detetização ainda dar pra relevar mais se 

não for ai é imoral. Disse o vereador que vem tanto dinheiro para o 

nosso Munícipio e falta tanta coisa, disse vir muito dinheiro também 

para educação e nós não temos uma educação de qualidade  

disse faltar medicamentos básicos e no entanto se gasta tanto 

dinheiro em contrato de veículos, isso é imoral e nós temos que 

mostrar essas coisas a população. O vereador falou que esta 

semana teve pesquisando quanto custa uma maquina de se fazer 

ultrassom de primeira qualidade, disse que custa em torno de 

quarenta mil reais, hoje tem ai um profissional que vem com uma 

maquinha em baixo do braço, fazer ultrassom uma vez na semana, 

eu tenho certeza que sai muito mais caro, disse também que uma 
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maquina de raio x custa em torno de setenta mil reais, mais se 

tivéssemos essas maquinas aqui diminuiria muito a despesa com 

transporte para se fazer esses tipo de exames fora, que hoje se gasta 

em torno de duzentos mil reais colocando ai todo gasto com 

transporte, disse que o motorista recebe pouco mais o que sai dos 

cofres públicos é alarmante. E logo em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Marcone Ferreira que saudou a mesa e os 

demais presentes na reunião, começou falando  do transporte que 

foi trocado para carregar os estudantes no sitio Pitombeira, desse lá 

ter agora um belo carro  para este serviço. E disse que hoje gostaria 

de falar um pouco sobre a educação, tema muito abordado nesta 

casa, disse ter feito um pedido a secretária de educação e quer 

mostrar algumas ações e tirar um pouco das duvidas que foram 

abordadas aqui nesta casa, o vereador falou sobre os bolsistas leu 

um trecho do que eles fazem e que por sinal é um belo trabalho, 

ajudando ai a educação, e falou também das coordenadoras que 

também foi muito falada aqui, ele também falou que todas tem seu 

diploma que cursaram faculdade, exceto a senhora Josenilda  Bento 

que estar no quinto período, fez uma faculdade teve um problema 

que ainda não conseguiu seu diploma mais é uma ótima 

funcionaria, e logo estará com seu diploma, falou das reformas das 

escolas do nosso Município, o vereador diz que ainda falta muita 

coisa para ser feita mais também já foram feito muito, e tudo para o 

conforto dos nossos alunos, disse concordar com o vereador Roberto 

onde ele diz que a educação já esteve muito bem aqui em nosso 

Município, os dados apontam isso, e nós estamos trabalhando para 

melhorar e vamos se deus quiser, o vereador também léu alguns 

projetos que foram e estão sendo realizado pela educação, o 

vereador fez um  breve comentário a respeito de várias ações e 

projetos da educação, e falou sobre os quites escolares que foi 

falado aqui, mostrou uma lista a quem foram entregues, e disse que 

estar tudo aqui para quem quiser averiguar. O vereador disse que o 

seu colega Roberto tem razão quando diz que no governo se ex 

prefeito Ivanildo a educação era de qualidade, mais nós estamos 
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andando e vamos chegar lá, vai melhorar tenho certeza e sobre a 

divulgação da reunião o vereador diz que ele não foi consultado se 

podia ou não que sua fala ou imagem fosse exposta na radio ou 

mesmo em redes sociais, e por isso ele ficou chateado, mais disse 

que a ata foi lida e lá contem  a fala de todos. E finalizou dizendo 

que vai trazer mais conteúdo para mostrar a todos e tirar duvidas. E 

logo em seguida a palavra foi passada para o vereador Severino 

Ramos dos Santos  silva, disse que sua fala seria breve, que foi na 

academia da cidade e disse que o senhor prefeito quer que fique 

pronta o mais breve possível, para que todos posam usufruir dela 

fazendo suas atividades físicas. Disse também que o dinheiro da 

reforma do estádio Rafael Pastor e da quadra do Sebastião Tiago já 

estar em canta, para serem começadas as obras, só estar faltando   

a autorização do (AIO) mais o gerente disse que até quarta feira vai 

liberar, e o prefeito que começar essas obras o mais rápido possível, 

o vereador disse que foi na farmácia Básica e realmente tinha pouco 

remédio, mais o prefeito falou que estar se organizando para que em 

Janeiro este problema seja resolvido, disse também ter ido ver a 

passagem molhada do sitio Umbuzeiro e disse que é de grande 

importância que ali também seja começada logo a obra, disse 

também que estar difícil de arrumar as estradas, e com esta falta de 

chuva piora mais ainda, mais que o prefeito estar esperando que 

chova um pouco para começar a arrumar todas as estradas, falou 

das lâmpadas que estão queimadas na cidade e disse que assim 

que os eletricistas terminarem o trabalho da praça iram fazer a 

reposição das lâmpadas. falou da educação e disse que temos 

profissionais preparados para dar uma boa educação para nossos 

estudantes, e finalizou parabenizando o senhor presidente por ter 

trazido para esta casa esta imagem de nossa senhora das graças. E 

não tendo mais vereador inscrito no expediente o senhor presidente 

passou para ordem do dia e colocou em segunda discursão o 

projeto de Lei nº005/2019 (o orçamento ) e o vereador Carlos 

Roberto mais uma vez usou a tribuna, parabenizou o seu colega 

Marcone por ter trazido para esta casa esses papéis que depois eu 

mailto:camaracal@hotmail.com
http://www.camaracalcado.pe.gov.br/


 

 

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  

 

mesmo gostaria de dar uma olhada, e também cobrou mais uma 

vês os contratos dos motoristas locados para também ser 

esclarecidos alguns pontos. E sobre o orçamento disse o vereador 

que é as mesmas copias desde quando ele assumiu pela primeira 

vês a cargo de vereador, e disse que é por isso que até hoje ele 

nunca votou a favor do orçamento, porque em seu ver isso é uma 

farsa dos prefeitos deste município, o vereador disse que faz dois 

anos que falou  pessoalmente com o prefeito para se  melhorada a 

iluminação da academia da cidade e disse que passou por lá e viu 

que melhorou um pouco, mais disse que lá só tem um funcionário 

daqueles que ganham quatrocentos reis   mais no orçamento a 

despesa com a academia é de cinquenta mil reais, e que só pra 

diárias tem cinco mil reais,   e disse! Tem como se votar a favor de um 

orçamento desse?, o vereador fez ainda um breve comentário a  

respeito do orçamento, citou vários pontos negativos que na sua 

concepção não tem lógica e por isso ele não vota a favor deste 

orçamento, disse o vereador que estimado quarenta e cinco mil 

reais para comprar urnas funerárias para pessoas carentes deste 

município, e eu tive pesquisando este ano uma pessoa só precisou 

deste assistencialismo. E logo em seguida foi colocado o orçamento 

em votação, o projeto foi votado e aprovado por 4x3 ( votos) logo a 

seguir foi colocado em segunda discursão o projeto de Lei nº 

006/2019 (PPA) e não houve discursão o projeto foi colocado em 

segunda votação e também foi aprovado por 4x3 (votos). E não 

havendo mais matéria para ser discutida ou votada em nome de 

Deus o todo poderoso o senhor presidente encerrou os trabalhos.  

Calçado 02/12/2019      
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