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        Ata da 17º (décima sétima)  reunião Ordinária da primeira  

legislatura, sob a Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos Silva. 

Calçado, 19 de Junho (dois mil e dezessete). 

 

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

Junho  de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente a Câmara 

Municipal na sede sito a Rua Luiz Inácio do Santos nº 91, sob a 

Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos  Silva, que foi secretariado 

pelos vereadores: Marcone Ferreira da Silva, e José Maria  da silva. O 

primeiro secretário observou o quorum  regimental sendo comprovada a 

presença dos senhores vereadores:  Antônia de Souza Silva, Dogival 

Antônio do Nascimento,  Raí Vinicius   Carlos Roberto.  Foi comprovada a 

ausência do vereados Otoniel Sobral e José Vieira de Souza Neto. O  

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

convidou o vereador Dogival Antonio  para fazer a leitura de um texto 

Bíblico o qual foi lido, ” O desejo do preguiçoso causa sua morte, porque 

suas mãos recusam o trabalho. Pr 21,25”.  Prosseguindo os trabalhos o 

senhor presidente pediu a secretária que fosse feita a leitura da ata da 

reunião anterior, feita a leitura a mesma foi colocada em votação, foi 

votada e aprovada por Unanimidade. Em seguida o senhor presidente 

pediu que fosse registrado todo o expediente, e foi registrado: 

Requerimento nº 004/2017 do vereador Marcone Ferreira da Silva, 

requerendo que seja construída uma  quadra  poliesportiva descoberta 

no Sitio EXU, e requerimento nº005/2017 também do vereador Marcone 

Ferreira requerendo que  seja construído um PSF no Sitio doo Meio.  E  não 

havendo mais matéria a ser registrado no expediente, o senhor 

presidente passou a palavra para os  vereadores inscrito, e o vereador 

Carlos Roberto usou a tribuna e começou seu discurso cumprimentando 

a todos,   E fez um comentário a respeito de funcionários, até com o 

poder aquisitivo alto, fica falando que alguns vereadores da oposição já 

estão pedindo arrego ao prefeito, e que até abastecer o carro já estar 

por conta da prefeitura, e disse o vereador: “acho que esse prefeito é 

bom mesmo se ele dar combustível aos vereadores da oposição  

imagine aos do lado dele,!” na verdade acho que essa pessoa falou isso  
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referindo-se a me, eu sinceramente tive o desprazer de ter amigos como 

essa pessoa, falou também o vereador que não precisa de combustível 

de prefeituras para fazer o seu assistencialismo, o que ganho é suficiente 

para   fazer o meu trabalho graças a Deus, e por eu ter passado umas 

reuniões sem usar a palavra, andam  dizendo que eu estou me passando 

para o lado do prefeito, eu não queria mais falar sobre isso, porque já 

falei varias vezes que eu gosto de ser da oposição  eu me sinto muito 

bem  sendo oposição, eu não gosto de ser mandado, e para ser da 

situação tem que ser mandado e submisso ao prefeito governador, 

presidente, ( neste momento o vereador Marcone Ferreira pediu um 

momento ao vereador  Carlos Roberto, que lhe concedeu, e disse que 

nem sempre a situação é submissa a prefeito que ele mesmo não era, 

que ele tinha voz ativa.) O vereador retornou a sua fala e disse estou 

falando isso, entendam bem, não é so aqui  que  Calçado mais é o 

sistema politico do nosso pais, que infelizmente é assim, frisou o vereador 

que essa casa lhe decepcionou no dia em que ele colocou uma simples 

emenda em um projeto, e que não passou nem pela comissão, isso é 

uma prova de que vocês são submisso ao prefeito, acham que eu estou 

do lado do prefeito porque as vezes me veem falando com ele, quero 

dizer que ele é meu adversário politico, ele não meu inimigo, e na hora 

que o prefeito mandar para essa casa projeto para ser votado e eu 

achar que é bom para o povo eu vou votar sim,  quero que fique bem 

claro que a única possibilidade que existe de que eu seja da situação é 

se eu for prefeito e vocês vier a se juntar a me, essa é a única 

possibilidade. Acho que temos que nos valorizar não pelo que temos, 

mas pelo que somos. Pelas nossas atitudes. Disse o vereador que 

disseram lhe, que viram ele no escritório do senhor prefeito tomando um 

cafezinho, quero dizer que eu não sei nem onde fica o escritório do     

prefeito em Garanhuns, quero dizer a todos que se preciso for , eu irei sim 

falar com o prefeito  e fazer o que for possível para reivindicar qual quer 

coisa que seja para o bem do povo de calçado. Mais uma vez eu digo, 

gosto de ser oposição. E não havendo  mais  matéria para ser discutida 

ou votada, em nome de Deus o todo poderoso o senhor  presidente 

encerrou os trabalhos.    Calçado 19  de Junho de 2017 . 


