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        Ata da 18º (décima oitava)  reunião Ordinária da primeira  

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

Calçado, 26 de Junho (dois mil e dezessete). 

 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 26 (vinte e seis  ) 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 Viera de Souza Neto.  

O primeiro secretário observou o quorum  regimental sendo comprovada 

a presença dos senhores vereadores:  Dogival Antônio do Nascimento,  

Raí Vinicius   Carlos Roberto, Otoniel Sobral,   Foi comprovada a ausência 

dos vereadores: José Maria da Silva e Antonia de Souza Silva. O  

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

convidou o vereador Otoniel Sobral para fazer a leitura de um texto 

Bíblico o qual foi lido, ” Acumulem um tesouro sólido para o futuro a fim 

de Conquistarem a vida verdadeira1Tm 6,19”.  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 não tendo matéria para 

ser registrada foi passado a palavra para os vereadores inscrito no 

expediente. E o vereador Raí usou a tribuna cumprimentando a todos, e 

falou a respeito do que o vereador Roberto tinha falado na reunião 

passada, o vereador se sente satisfeito em fazer parte da oposição e 

falou ainda: ser oposição não é ser contra o governo mas é não aceitar 

aquilo que não é benéfico para o município, falou da sua vontade desta 

casa estar cheia quando voltarmos do recesso, gostaria de ver muita 

gente participando das nossas reuniões. Em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Carlos Roberto que usou a tribuna e começou 

seu discurso cumprimentando a todos e comentou em não ter matéria, 

mais nem por isso eu vou deixar de falar, 
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 disse o vereador! Novamente parabenizou o secretário de obras e 

urbanismo que estava presente na reunião, o elogiou e disse que em  

muitos, tempos ele é o secretario que hoje ver executando alguma coisa, 

pois os que passaram não tinham autonomia, para nada, quero aqui 

confirmar na sua presença o que já tinha falado em outra reunião, que 

você faz um trabalho brilhante junto com o executivo. Disse o vereador 

ficar feliz com as palavras do jovem vereador Raí, quando ele fala das  

coisas que falei na reunião ´passada, e que é bom ter um jovem com 

boas ideias, isso é ótimo. Falou um pouco da decadência do nosso País 

também falou da corrupção que encontrasse em nosso país, infelizmente  

não se ver muita saída, mais temos que dar o nosso ponta pé inicial nas 

pequenas cidades, disse:  È ai onde tem que existir a oposição, e 

oposição vereador Doge não se vende por migalhas que é o que faz 

muitos aqui na nossa cidade, todo mundo sabe disso, o vereador muda 

de lado sem respeitar o seu eleitorado, nos temos que honrar  os votos 

que tivemos, eu lhe afirmo que quando nesta casa chegar um projeto 

que seja para beneficio o povo garanto que todos nós da oposição 

votaremos a favor. Disse ainda o vereador, seria bom que a situação não 

votasse os projetos que vem da prefeitura, sem analisar direito as vezes 

vem com erros claros e eles querem votar do mesmo jeito. Temos que 

analisar bem tudo que vem do executivo porque vem de lá um pedaço 

de papel escrito mas depois  de um sim nosso tornasse lei. E nos estamos 

aqui para corrigir, todos nos somos falhos. O vereador não admite, que o 

mesmo assessor da prefeitura seja o mesmo desta casa Legislativa, quem 

faz os projetos que vem para essa casa são os assessores deles, e na 

maioria das vezes não aceitam que erraram, não admite seus erros, e ai 

temos que votar sabendo que é errado? Isso não pode continuar 

acontecendo, então eu sou feliz sendo oposição e não tenho preço 

para me passar para o outro lado. Em seguida a palavra foi passada 

para o vereador Dogival Antônio, que usou a tribuna e começou seu  

discurso cumprimentando a todos e parabenizou o secretário de obras e 

urbanismo que estava presente na reunião, disse que o mesmo estava 

de parabéns, falou também que saiu com o presidente da câmara e 

foram ver  a situação do Município, fomos precisamente no  Sitio caxingó 

e vimos o que estava precisando, e eu sei que através do executivo junto 
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com a secretario de obras nós vamos fazer as bueiras que estão 

precisando no nosso município, nós temos que trabalhar em prol da  

nossa população principalmente o pessoal do sitio  que muitas vezes são 

esquecidas. Quero falar aqui também sobre o salario dos motoristas do 

nosso Município, tem motorista que fazem três horários, de manhã, meio 

dia e a noite, para ganhar oitocentos e poucos reais. Quero falar 

também  sobre dois poços que tem no sitio Mine e gostaria que fossem 

estalados para que a população pudesse usufruir melhor dessa água 

milagrosa. E não havendo  mais  matéria para ser discutida ou votada, 

em nome de Deus o todo poderoso, o senhor  presidente encerrou os 

trabalhos.    Calçado 26  de Junho de 2017 . 


