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

da Silva. Calçado 02/03/2020 (dois mil e vinte). 

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

Março 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: Dogival 

Antonio do Nascimento, Otoniel Sobral, Raí Vinícius  Carlos 

Roberto, Antonia de Souza Silva e Severino Ramos dos Santos silva. 

O Presidente abriu a reunião em nome de Deus o todo Poderoso 

e convidou a vereadora Antonia de Souza Silva para fazer a 

leitura de um texto bíblico, o qual foi lido “Não elogies um homem 

por sua Beleza e não detestes uma pessoa por sua aparência. 

Eclo.11.2”  Prosseguindo os trabalhos o Sr.  presidente pediu fosse 

feita a leitura da ata da reunião anterior, feita a leitura a mesma 

foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Logo 

em seguida o sr presidente pediu que fosse registrada toda a 

matéria: e foi registrado o projeto de Lei nº001/2020 do Legislativo 

com a Ementa” Dispõe sobre o Reajuste dos vencimentos, dos 

Servidores Municipais da Câmara Municipal de vereadores de 

Calçado Estado de Pernambuco e dá outras providencias que 

em seguida foi repassado para as comissões de redação e justiça 

e comissão de orçamento e finanças, Oficio nº 020/2020 do 

Gabinete do prefeito solicitando a devolução do projeto d Lei nº 

003/2020, que trata da aplicação da Emenda 103/2019, ao RPPS 

deste Município, foi registrado também os pareceres das 

comissões de ESAS, RJ, ao projeto de Lei Nº001/2020 do Executivo, 

que trata da Instituição do Sistema, de atendimento 

socioeducativo –SIMASE do Município de Calçado PE. E não 

havendo mais matéria para ser registrada o senhor presidente 

passou a palavra para os vereadores inscrito no expediente, e o 

vereador Otoniel Sobral usou a tribuna cumprimentou a mesa e os 
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demais presentes na reunião, e começou seu discurso falando 

que o líder do governo desta casa falou que agora o povo ia ter 

agua potável e o vereador diz que bom, mais espera que não 

seja só neste período onde só falta menos de um ano para se 

encerrar este mandato, pois nesta casa se fala nesta situação de 

falta de água boa para o povo desde dois mil e dezessete, eu 

escutei varias vezes o líder do governo dizer que o nosso 

Município não tinha água boa para o povo, e agora tem? é isso 

que nos deixa indignado porque o povo de Calçado não precisa 

de coisas boas só em ano de eleição não, precisa sim de coisas 

boas todo o tempo e não só ano de politica. Falou também que 

desde de dois mil e dezesseis que não existe festa direcionada 

para os jovens, e agora já estão dizendo que vaie ter! disse o 

vereador que não é assim que se governa onde só se faz as 

coisas boas acontecerem em época de politica, disse que o 

povo merece e tem por direito que as coisas boas e necessárias 

aconteçam todo o tempo de Mandato de qual que um prefeito. 

Disse também que acha que logo chegara mais novidades, 

porque se lembra que em dois mil e dezesseis era entregue sexta 

básica em todas as comunidades, mais depois deste ano acabou 

tudo, quem sabe este ano não vai voltar? Se voltar é bom para o 

povo, e aquilo que é bom para o povo tem que ser feito, repito 

em dizer que não só em ano de politica. E disse ainda vamos 

pedir a Deus que o nosso Município seja governado com amor, 

governado para o povo, disse também que a situação  da 

Educação não é boa, falou que a situação é precária, que muito 

foi falado aqui a este respeito e que nada foi feito, e finalizou 

dizendo que espera que o executivo tome um rumo e governe o 

nosso Município para o povo, trabalhe para o povo, nosso 

Município estar precisando de gente que pense mais no povo e 

no Município. E logo em seguida a palavra foi passada para o 

vereador Raí Vinicius, que saudou a massa e os demais presentes 

na reunião, parabenizando a casa por estar cheia e disse que 

bom que permaneça assim, e disse que diante das realidades 

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  

 

que vamos vivenciando  aqui na casa, agente precisa dar 

algumas respostas, sobre tudo aqueles que gostam de ficar 

sempre com a ultima palavra, disse o vereador que nunca teve 

medo de falar primeiro  nesta casa sempre que chego sou dos 

primeiros a mim escrever para falar, por que eu não preciso ter a 

ultima palavra, porque a ultima palavra parece ser aquilo que 

justifica e aqui nada foi justificado, por exemplo o problema da 

água, com todo respeito que tenho por cada um aqui nesta casa 

sobre tudo aos lideres do governo, mais acho que é muita 

coragem do líder atual dizer que agora não vai mais ter agua 

salgada pra o povo, porque eu falo isso! Hoje mesmo eu ia trazer 

uma ágrafa de agua que hoje mesmo foi colocada para o povo 

e a água não era doce, então nos temos que temos  sempre 

cuidado  com aquilo que falamos. O vereador diz que são muitas 

as  pessoas que estão na fila de espera, para que seja colocada 

água em suas casa, e digo isso porque? Porque estar explicito ai 

pra todo mundo, que existe uma prioridade a respeito desta 

colocação de água por parte da base aliada do governo, tem 

pessoas que colocam  o nome pra receber a água, e passam as 

vezes quinze dias e a água não vai, mais se forem pedir a um 

vereador da base no outro dia a água chega, acho isso 

vergonhoso, e eu peço que as pessoas tenham um pouco de 

coerência a respeito desta distribuição de água, porque agente 

vai ficar cobrando isso. O vereador falou sobre uma noticia cuja 

fonte é o portal agreste em alerta que foi divulgado 

recentemente, sobre o fundo de participação dos Municípios, 

onde nesta matéria diz que o Município de Calçado pode ficar 

sem receber essa verba que vem do governo federal, porque?  

Porque a secretaria de saúde estar com algumas questões de 

demora  em repassar para o ministério da saúde a sua prestação 

de contas, e nos ficamos muito preocupados neste sentido, 

trazemos este assunto para ser discutido aqui lembrando que, a 

fonte é o portal agreste em alerta.  O vereador falou que pede 

por favor e que sobre  tudo o pessoal da situação, que quando 
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forem levar algum assunto para o prefeito ou secretário falem 

aquilo que realmente nós falamos, porque recentemente em 

uma conversa eu soube de absurdos que as pessoas sabem que 

nos falamos aqui sem que isto seja verídico, eu afirmo que jamais 

os senhores vão ver eu denegrindo a imagem de vocês por ai ou 

de quem quer que seja, então o que agente pede é que vocês 

sejam coerente e façam  o  mesmo com nós porque somos 

trabalhadores assim como vocês. O vereador falou da escuridão 

das nossas ruas, disse que até parasse que o sitio estar mais 

iluminado do que a própria cidade, vejam ai com o executivo as 

providencias que devem serem tomadas.  E logo em seguida a 

palavra foi passada para o vereador Dogival que saudou a mesa 

e os demais presentes na reunião, e começou seu discurso 

falando de uns  terrenos do município, segundo o vereador, 

soube que o executivo teria dito que os vereadores da  oposição 

não querem que seja feita doação de terrenos, o que eu peço 

ao senhor prefeito é que ele trabalhe mais e faça com que o 

povo de calçado se sinta satisfeito, falou sobre a Educação e 

disse que se perdermos verbas da Educação o nosso Município, 

estamos acabados, disse que o vereador estar aqui para 

trabalhar para o povo e que temos que ter compromisso com o 

povo. Frisou que o líder do governo teve uma falha muito grande 

falando da água do nosso Município, e fazendo politica do 

dinheiro publico que não pode ser feito, disse que o dinheiro que 

se gasta do bolço pode-se falar mais  dinheiro publico dinheiro 

que o povo paga seus impostos não se pode falar aqui não, e 

disse que se fazer politica com o dinheiro publico é bom de mais 

e que ele mesmo nunca fez, faz\ sim mais com o salario que 

ganha, disse que não deve satisfação a ninguém a não ser ao 

povo que o colocou aqui. Disse que quase em todas as reuniões 

fala dos ônibus, porque a situação é caótica, e que os ônibus 

estão passando nos lugares para pegar o pessoal para as escolas 

muito tarde, disse que no sitio em que o vereador mora, o ônibus 

passa muitas vezes quase oito horas da manhã, e ai eu pergunto! 
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Que horas esse pessoal chaga na escola aqui da rua? E disse que 

o nosso Município estar em penúltimo lugar  segundo o IBEP, só 

perdeu para Palmeirina, disse que isso é uma vergonha para o 

nosso Município, e que estar aqui para alertar que a situação do 

nosso município não é boa, e que o nosso município estar 

inadimplente, com mais ou menos seis pendencias, isto é questão 

de um mal gestor, de pessoas que não tem capacidade de dirigir 

uma cidade feito Calçado e finalizou dizendo que deixa aqui a 

sua indignação a tudo isso. E logo a palavra foi passada para o 

vereador Marcone que também saudou a massa e os demais 

presentes na reunião, e disse que hoje nem estava disposto a falar 

mais vendo seus colegas vai entrar um pouco nesta discursão e  

disse que a respeito dos ônibus é o seguinte cada sitio tem 

apenas um carro e que quando quebra realmente se demora um 

pouco até vir outro para atender  o pessoal do carro que se 

quebrou, e disse que conversando com o executivo a respeito 

justamente desta questão o mesmo lhe falou que vai locar outro 

carro para atender a essas necessidade. O vereador diz que a 

questão da água em nosso Município é muito difícil porque é o 

Município todo com esta necessidade, tanto a zona rural como a 

urbana, essa dificuldade se estende também até por aqueles 

órgãos estaduais que também costumam abastecer nosso 

Município, já tenho pedido ao prefeito que faça um projeto de 

perfuração domiciliar pra ver se ameniza a situação que não é 

fácil. E logo em seguida a palavra foi passada para o vereador 

Severino Ramos  que saudou a mesa e os demais presentes na 

reunião, e falou das pendencias que a prefeitura tinha e que 

foram faladas aqui, mais disse que já esta tudo resolvido, e desse 

que ficassem todos tranquilos que não vai ser bloqueado nada e 

que estamos aqui para fiscalizar mesmo porque este é o nosso 

papel. O vereador disse ter tido uma conversa com o senhor 

prefeito, e pediu que ele acelerasse o trabalho da passagem 

molhada do sito umbuzeiro, disse ter falado também da quadra 

do Sebastião Tiago que também estar muito atrasada, e o 
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executivo falou que em breve vai executar essas obras. E falou a 

respeito da água que é repassada para o povo do nosso 

Município disse que na época em que foi vice prefeito tínhamos 

muita água os poços tinham muita água, mais que hoje os poços 

quase secaram  e que hoje é impossível abastecer todo o 

município com água doce, mais p prefeito estar correndo atrás 

sim para atender ao povo com agua doce.  O vereador frisou 

que ouviu o vereador Doge  falar na tribuna que eu estou 

fazendo politica com o dinheiro publico? Onde vocês viram eu 

pegar dinheiro publico para investir em politica? O vereador 

mostrou sua indignação com a fala do seu colega Dogival, fez 

um breve comentário a respeito do assunto, e disse que o 

secretário estar a disposição para atender a todos sem distinção 

quando forem o procurar.  Disse que apenas atende a quem o 

procura, mais que não faz politica nem uma com o dinheiro 

publico. Disse que o prefeito estar de parabéns porque trabalha 

muito, e em todas as áreas, não adianta ninguém dizer que não, 

porque eu ando em todos os setores e vejo que estar tudo muito 

bem, tanto na saúde,  Educação  em todos os setores e terminou  

parabenizando o senhor  prefeito. E logo em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Carlos Roberto, que saudou a mesa e 

os demais presentes na reunião, disse ser muito gratificante ver 

esta casas cheia do jeito que estar, e disse que fica triste em ver o 

rumo que estar tomando os debates  desta casa porque estar 

fugindo muito do nosso papel, porque o que eu venho 

observando e nisso eu min incluo também  que é os discursos  

político como se tivéssemos em um palanque, e não é assim 

estamos aqui para discutirmos os problemas do Município, votar o 

que vem para esta casa e trabalhar em prol do povo, 

infe3lismente não podemos deixar de falar, de sair da linha por 

causa da despreparação do nosso companheiro Severino Ramos, 

como líder desta casa, ele como pessoa é excelente, mais como 

líder, disse o vereador!( se eu fosse ele eu colocava minha 

cabeça no travesseiro e amanhã eu falava para o prefeito que 
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devolvesse a liderança para o vereador Marcone) e continua o 

vereador! porque que eu saiba um líder é pra juntar, pra somar, 

pra resolver os problemas com coerência, diminuindo as 

dificuldades que o prefeito tem que os vereadores tem, mais o 

que estou vendo acontecer aqui é quase uma briga, todos nós 

sabemos que o que nós vereadores dissermos e fizermos dentro 

da Lei aqui nesta casa se torna inviolável, mais lhes digo que! 

Quem fala o que quer escuta o que não quer! Na reunião 

passada o vereador Severino Ramos falou que nunca mais seria 

colocado agua salgada pra ninguém, já estar até repetitiva essa 

discursão, mais é necessário que se fale, que é impossível atender 

a todos deste Município com agua doce, porque sabemos que os 

poços estão secando e não suporta atender a todos, e não 

adiante querer tapear nosso eleitor, vamos respeitar o nosso 

povo, o vereador diz que fica triste quando se diz que esse 

Município não tem dinheiro, é um milhão e oitocentos mil que gira 

dentro deste Município, não tem dinheiro porque não se faz as 

divisões corretas  mais se fizer sobra, e não adianta querer 

enganar o povo porque o povo estar muito esclarecido hoje, eu 

gosto muito do prefeito como pessoa é meu amigo, mais lamento 

muito ele ter tanta gente ruim do seu lado, que em vez de o 

ajudar falando a verdade, mente pra poder ter acesso,  a horas 

extras diárias ETC, isso não é do meu feitio aceitar esse tipo de 

coisa, e eu não me calo nunc a me calei, mesmo que eu seja 

situação nunca vou me calar com as coisas erradas que eu possa 

ver, disse o vereador que o senhor Severino Ramos na ultima 

reunião foi péssimo, mais que nessa se perdeu no final mais que 

foi melhor, disse ainda que não adianta ter a demagogia de dizer 

que qual quer pessoa que for pedir água vai ser atendido porque 

não vai! Digo isso porque tenho provas do que falo, uma pessoa 

foi pediu uma carrada de água e lá foi dito a ele que procurasse 

um vereador e a pessoa perguntou! Qual vereador? E foi dito 

vereador do nosso lado, então não adianta você pregar uma 

coisa aqui e o pessoal do prefeito pregar outra, vocês tem que ler 
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a mesma língua que o prefeito ler, nós da oposição deveríamos 

ser elogiados, porque nós vemos os defeitos e nem um aqui esta 

mentindo, elogiamos também o prefeito quando é feito algo de 

bom pra o povo, mais na ora que não fizer temos que reclamar 

sim nós estamos aqui pra isso, e não dependemos de prefeito pra 

nada quem nos mantem aqui ou não é o povo,( neste momento 

a plateia se manifestou e o vereador como conhecedor das 

regras que rege esta casa, disse a plateia que não pode se 

manifestar)  e continuou dizendo que nossa cidade não estar 

boa, mandou verificar o IBGE, que segundo esse órgão cada ano 

nossa população estar diminuindo, falou da Educação que hoje 

estamos perdendo para Jupi, Jucati, São João, Brejão e por ai vai, 

e o pior disse que estamos perdendo alunos em todas as divisas 

do Município, disse que na  administração deste município tem 

muita gente boa e que gosta de muitos, mais disse que tem uma 

boa parte que vive só pra atrapalhar e o pessoal do prefeito não 

ver, o pessoal tem raiva de me porque eu falo a verdade, mais a 

minha função é essa doa a quem doer, porque eu não sou 

funcionário do prefeito e sim do povo, disse que nunca teve 

família  trabalhando contratado dentro desse município, proposta 

já teve mais nunca quis, mais tem vereador que tem e muito, isso 

me dói e me entristece muito. E não havendo mais vereador 

inscrito no expediente o senhor presidente passou para ordem do 

dia e colocou o projeto de Lei nº001/2020 do executivo, SIMASE, 

em primeira discursão, e o vereador Carlos Roberto usou 

novamente a tribuna  disse que já tem um bom tempo analisando 

este projeto disse ser um projeto novo,  um projeto muito bom 

mais desde que se coloque em pratica, e grifou alguns itens 

comentou sobre os mesmos e disse que aprova o projeto mais 

tem que ser muito bem fiscalizado quando estiver em 

funcionamento. E logo em seguida o vereador Raí também usou 

a tribuna mais uma vês e disse que fica muito feliz quando agente 

faz o nosso papel disse que isso é democracia, falou um pouco 

sobre o projeto, disse ter se reunido com a comissão que faz parte 
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e nesta discursão estava presentes também outras pessoas e que 

a reunião foi muito proveitosa, o vereador fez uma longa e bela 

explanação a respeito deste projeto explicou vários itens contido  

no mesmo e disse que depois  que o projeto for colocado em 

pratica cabe a todos vereadores desta casa fiscalizar para que o 

projeto funcione como deve ser. E não havendo mais vereador 

que queira discutir o projeto foi colocado em primeira votação e 

foi aprovado por UNANIMIDADE. E não tendo mais matéria a ser 

discutida ou votada em nome de Deus o todo poderoso o senhor 

presidente encerrou os trabalhos. Caçado 02/03/2020                       
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