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        Ata da 20º (vigésima )  reunião Ordinária da primeira  legislatura, sob 

a Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos Silva. Calçado, 14 de 

Agosto (dois mil e dezessete). 

 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 14 (quatorze ) de 

Agosto 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, Antonia de Souza Silva,  José Maria da Silva. 

Foi comprovada a ausência do vereador Otoniel Sobral.  O presidente 

abril  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, ” Aquele que perder a sua vida por causa de mim e do 

evangelho  irá salvá-la. Ec.8,36”.  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 15 do 

vereador José Maria da silva requerendo que fosse inserido um PSF no 

Sitio Massaranduba, foi registrado também o requerimento de nº02/2017 

do vereador José Vieira de Souza Neto, requerendo a construção de 

uma quadra descoberta no povoado Riacho Dantas. Em seguida foi 

passada a palavra para os vereadores inscritos no expediente. E o 

vereador Dogival Antonio do Nascimento  usou a tribuna  e começou 

seu discurso cumprimentando a todos,  pediu ao presidente que levasse 

ao conhecimento do executivo, a necessidade  da maquina ser passada 

onde ainda não foi, por exemplo, no Sitio Caxingó, Lage dos pintos, volta 

do Rio, como também a ladeira de seu João chico, falou do 

requerimento de uma quadra para o Sitio mine, e até agora não foi feita 

disse o vereador,  parece que esqueceram,  acho que requerimento tem 

que sair do papel e ser executado.  Espero que possam passas a 
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maquina nesses lugares que mencionei.  Logo em seguida o vereador Raí 

usou a palavra e cumprimentando a todos  registrou um pedido de um 

cidadão, pedindo que fosse passada a maquina na estrada que liga 

Sitio Boa, vista a Pitombeira, falou do seu oficio que entregou na 

prefeitura, e em anexo entregou uma copia do requerimento do 

vereador Roberto, porque  temos urgência de analisa esses documentos. 

O vereador leu alguns dos artigos do regimento interno desta casa, 

mostrando os direitos dos vereadores e disse o vereador o  quão grande 

é o nosso poder se quisermos resolver os problemas do nosso município.  

Em seguida a palavra foi passada para o vereador Marcone  que  

comprimento a todos, e falou, que as principais estradas já foram 

passado a maquina, para atender principalmente os estudantes e que o 

processo vai continuar e será passada nas outras que estão 

necessitando, e se Deus quiser vai ser tudo feita para atender a nossa 

população. Tenho lutado por isso.  Em seguida a palavra foi passada 

para o vereador Roberto, que usou a tribuna e começou seu discurso 

cumprimentando a todos, disse ter ido ao cartório eleitoral e 

conversando com o chefe da nossa zona eleitoral, saiu de lar muito 

preocupado com a situação do povo, o mesmo disse  a sua 

preocupação não é como politico, mais com a situação do nosso povo, 

como se sabe o TRE fez essa exigência para que todo nosso eleitorado 

fosse fazer esse recadastramento, o vereador disse ter a impressão que o 

TRE equivocou-se um pouco, nesta decisão , porque uns quarenta por 

cento do nosso eleitorado já fez essa biometria em Lajedo, deveria ser 

feito de quem ainda não fez, O TRE deu um bom prazo para ser feito esse 

trabalho, mais até agora não foi atingido trinta por cento, dos oito mil e 

duzentos eleitores que nosso município tem, isso é preocupante pela 

séria de beneficio que o pessoal pode perder se não for feito o 

recadastramento, primeiro se perde a bolsa família, disse o vereador 

agora imagine um município como o nosso  se o pessoal que tanto tem 

necessidades desse   beneficio perdê-lo! Além do que, você não pode 

nem fazer um concurso publico, disse o vereador que o pessoal estão 

perdendo a vontade de votar por causa de tanta corrupção  que estar 

existindo em nosso pais. O vereador pediu ao presidente que levasse ao 

conhecimento do executivo esse problema e que gostaria que fosse 
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mais divulgado  usando a rádio carro de som, e que essa divulgação se 

estendesse pela zona, Rural do nosso Município para que o pessoal 

tomasse conhecimento do quanto é importante fazer esse 

recadastramento , e que nosso eleitorado não tenha perdas com isso, 

neste momento os vereadores também deram opiniões, tudo em cima 

de que haja mais divulgações, mostrando ao pessoal as percas que eles, 

podem ter. o vereador também falou a respeito dos exames, disse que 

um senhor foi marcar um exame e já existia mais de trezentas pessoas na 

frente, isso só prova de que eles estavam guardando as requisições do 

pessoal, pediu o vereador que veja a questão do requerimento do 

vereador Raí, disse o vereador que já tem muito tempo e estamos sem 

nem uma resposta. Em seguida o vereador José vieira usou a tribuna e 

defendeu seu requerimento, que é a construção de uma quadra no 

povoado Riacho Dantas, falou que agora temos um laboratório para 

fazer todos os tipos de exames e que a saúde  de Calçado estar de 

parabéns. Em seguida foi colocado em discursão o requerimento de 

nº015/2017 do vereador José Maria da Silva requerendo que seja inserido 

um PSF no Sitio Massaranduba, hão ouve discursão foi colocado em 

votação foi votado e aprovado por unanimidade, a seguir foi colocado 

também em discursão o requerimento nº02/2017 do vereador José Vieira, 

requerendo que seja feita uma quadra descoberta no povoado Riacho 

Dantas, também não ouve discursão, foi colocada em votação 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 14  de Agosto  de 

2017 . 


