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        Ata da 25º (vigésima quinta )  reunião Ordinária da primeira  

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

Calçado, 18 de Setembro (dois mil e dezessete). 

 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 18 (dezoito) de 

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

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

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

pelos vereadores: Marcone Ferreira da Silva, e José Vieira de Souza Neto.   

O primeiro secretário observou o quorum  regimental sendo comprovada 

a presença dos senhores vereadores:  Dogival Antônio do Nascimento,  

Raí Vinicius Otoniel Sobral, Antonia de Souza Silva, José Maria da Silva e 

Carlos  Roberto.   O presidente abril a reunião em nome de Deus o todo 

Poderoso e convidou o vereador  Carlos Roberto  para fazer a leitura de 

um texto Bíblico o qual foi lido, ” O temor do Senhor conduz á vida, fica-

se satisfeito e repousado, sem temer a desgraça pr.19,23”.  Prosseguindo 

os trabalhos o senhor presidente pediu a secretária que fizesse 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 Sr  

presidente pediu que  fosse registrada todo o expediente, e foi 

registrado: requerimento nº 018 do vereador José Maria da silva, 

requerendo que seja feito duas bueiras no Sitio Mine, e requerimento 

nº004/2017 do vereador José Vieira de Souza Neto, requerendo que seja 

reformado o PSF do povoado Santa Rita. Em seguida foi passada a 

palavra para os vereadores inscritos no expediente. E o vereador  Raí 

usou a tribuna, para falar da ação do Detran, que esteve em nossa 

Cidade, fez apreensão de alguns veículos, O prefeito colocou uma nota 

de repudio e logo em seguida o DETRAN  colocou também uma nota 

comunicando que essa ação foi feita atendendo uma solicitação da 

justiça do nosso município, quero dizer que nós também somos poder, 

temos o legislativo, executivo e o judiciário, que devem  caminhar juntos 

para fazer uma sociedade mais democrática e mais justa, o vereador 

comentou mais um pouco do fato ocorrido, disse que muitas pessoas os 

jugam quando eles não sabiam do acontecido, pediu o vereador que 
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da próxima vez que ocorre-se  um fato deste, que o senhor presidente 

possa nos representar, nos  comunicar, para que uma  ação desta não 

pegue todos nós sem saber de nada para não sermos responsabilizados 

por ação que compete a nós. Em seguinda a palavra foi passada para o 

vereador Dogival Antonio do Nascimento, que usou a tribuna, e 

cumprimentando a todos, falou da abordagem que o DETRAN fez em 

nossa cidade, mostrou sua indignação com a ação do DETRAN disse que 

o executivo sabia desta ação  e não avisou pra ninguém,  o vereador 

lamentou o ocorrido, disse o vereador que o nosso município é 

constituído de trabalhadores  carentes que nem sempre tem dinheiro 

para pagar o IPVA de uma noto que só serve para seu uso no trabalho  e 

o DETRAN vem e leva,  disse o vereador: minha revolta é pelo jeito que 

eles apreendem os veículos e as motos, os veículos estavam parados eles 

puxavam o DAE e já colocava os veículos em cima do carro pra levarem 

embora.   Disse o vereador deveria ser feito uma ação assim para 

prender os bandidos que existe aqui roubando os cidadão  de bem do 

nosso município, a criminalidade estar crescendo desordenadamente 

em nosso município, durante uma semana tivemos aqui mais de cinco 

assaltos isso é um absurdo, e ai eu pergunto pra vocês, cadê a nossa 

segurança?, o nosso povo estar muito desprotegido, se não for tomado 

providencias sérias, nosso país vai ficar difícil nossa situação. Peço mais 

uma vez que resolva definitivamente a iluminação da Cohab, que 

continua nas escuras, peço também que resolva o problema do 

abastecimento, de agua do nosso município, e falou também  das 

grades que faram colocados em frente a nossa Câmara, mais tinha que 

ter deixado a calçada livre para os pedestre passar, e o presidente se 

pronunciou dizendo que fez  o certo e que tem certeza que a 

população  gostou.  Logo em seguida a palavra foi passada para o 

vereador, Otoniel  que cumprimentando a todos  falou também do 

abastecimento de agua da nossa cidade, não se justifica  com as 

barragens tudo cheia estar faltando agua nas torneiras do povo. Falou 

também dos  horários dos Ônibus que transporta nossos estudantes,   

falou  que o problema do motorista do mocós continua o mesmo, e que 

também os Ônibus estão poucos para carregarem os nossos estudantes, 

tem criança chegando em casa muito tarde devido o percurso muito 
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longo que o Ônibus faz,  tem criança que chega em casa sete horas da 

noite , isso é um absurdo, se estar pouco os carros que coloque mais 

carros para transportar os estudantes mais isto não pode acontecer, 

peço que o senhor leve este problema para o senhor prefeito e que isto 

seja resolvido. Logo em seguida foi passada a palavra para a vereadora 

Antonia que cumprimentou a todos, falou também sobre a falta de agua 

em nossa cidade, disse que quem não tem grandes reservatório estar 

sofrendo muito com a falta de agua, gostaria que esse problema fosse 

resolvido proponho  a todos que  juntos procuremos  um jeito de resolver 

esse problema. Logo em seguida foi passada a palavra para o vereador 

Marcone,  o vereador cumprimentou a todos e  disse que também  ficou 

indignada com a ação do DETRAN, e disse que deveria ter uma ação 

desta também  contra bandidos, que vivem amedrontando a nossa 

população  com vários roubos de celulares e outras coisas que eles 

roubam,  gostaria que fosse tomado  providencias e sobre o motorista do 

mocós  vou falar novamente com o executivo para resolver este 

problema. Em seguida o vereador Carlos Roberto usou a tribuna e iniciou 

seu discurso  cumprimentando a todos, disse  eu  como poder legislativo 

que somos podemos convocar o gerente da compesa  que comanda 

nossa cidade para vir aqui  e esclarecer o porque de que não estar 

chegando agua em nosso município ,  em virtude dos reservatórios que 

abastecem nosso município estarem transbordando, e agua nas torneiras 

das nossas casas  não existe, ele tem a obrigação de nos dar uma 

resposta , além de que a qualidade da agua que vem para esta cidade 

é de má qualidade nós não podemos aceitar isso,  temos que dar uma 

resposta ao povo.  E quanto ao DETRAN acho isso um abuso de poder,  

sabemos nós que os transportes tem que estarem regularizados,   mas no 

momento, estamos  vivendo  uma crise grande em nosso pais e nem 

todo mundo hoje  estar podendo deixar em dias os seus veículos, mostrou 

sua indignação com o governador do nosso Estado, dizendo que o 

mesmo so sabe perseguir as pessoas, o que eles fizeram em Calçado 

estão  fazendo em vários municípios  de Pernambuco,  isso para 

arrecadar dinheiro pra eles, agora!  Saúde que é bom não temos,  

estrados estão péssimas e cadê  o dinheiro, colocam para abordagem  

policiais despreparados, em vez disso deveriam colocar policias para 
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prenderem bandidos  que vivem amedrontando o nosso povo, roubando 

tudo que podem e deixando nosso povo apavorado,  e a policia não faz 

nada,  se bem que quando eles querem resolver em um segundo tudo se 

resolve, o vereador falou  que nos não podemos aceitar isso não nós 

como representante do povo temos que fazer alguma coisa e darmos 

uma resposta ao povo, o senhor presidente também se pronunciou 

contra a ação do DETRAN. E não havendo mais vereado inscrito no 

expediente o senhor presidente passou para ordem do dia. E colocou 

em discursão o requerimento de nº 018/2017 do vereador José Maria da 

Silva, não havendo discursão foi votado e aprovado por unanimidade, e 

em seguida foi colocada em discursão o requerimento de nº 004/2017 do 

vereador  José Vieira d e Souza neto, que também não ouve discursão 

foi votado e aprovado por unanimidade. E não havendo  mais  matéria 

para ser discutida ou votada, em nome de Deus o todo poderoso, o 

senhor  presidente encerrou os trabalhos.    Calçado 18  de Setembro   de 

2017 . 


