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Ata da 1ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria da 

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

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 03 de Fevereiro 

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, 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, 

Carlos Roberto da Silva,  Antônia de Souza Silva, Raí  Vinícius e Severino 

Ramos dos Santos  Silva. O Presidente abriu 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 “ É melhor um pedaço 

de pão seco e a tranquilidade, do que uma casa cheia de sacrifício e 

de discórdia pr 17,1”.  Prosseguindo os trabalhos o Sr. presidente pediu 

a assistente, que registrasse todas as correspondências, e foi registrado: 

Projeto de Lei nº 001/2020 do executivo com a Ementa! INTITUI O 

SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO- SINASE DO 

MUNICIPIO DE CALÇADO-PE,  REQUERIMENTO Nº 001/2020 DO 

VEREADOR CARLOS ROBERTO QUE TRATA DE SER FEITO A EXTENÇÃO DO 

CALÇAMENTO DE RIACHO DANTAS ATÉ CHEGAR NO POSTO DO PSF. E 

logo em seguida a palavra foi passada para os vereadores inscritos no 

expediente, e o vereador Raí usou a tribuna saudou a mesa e os 

demais presentes na reunião,  começou seu discurso dando as boas 

vindas a todos depois de um mês de recesso, disse que este é o ultimo 

ano deste mandato, que teve muitos trabalhos realizados, e muitos 

ainda por se fazer, o vereador espera que este ano seja um ano 

produtivo para todos  parabenizou o sr presidente pela estrutura desta 

casa que estar melhorando, e lembrou-o do data show que será muito 

útil para esta  casa,  agradeceu pelas solicitações feita. O vereador 

pontuou dois itens para ser falado nesta reunião, que foram Saúde e 

Educação, para começarmos os nossos trabalhos este ano, e falou! 

Sobre a saúde disse ter respeito enorme pela secretária, pelo seu 

empenho, o vereador diz ter uma critica a fazer! que na verdade é 
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para melhorar as coisas, estamos ajudando o governo, porque 

também fazemos parte do mesmo, e o vereador narrou um fato que 

aconteceu onde ele veio a unidade de saúde trazendo uma senhora 

pra ser atendida e para sua surpresa chegando na unidade não havia 

nem médico e nem carro para que pudessem transferir esta paciente 

para outro lugar e ai eu perguntei o que fazer? Foi sugerido que a 

levasse em um PSF, lá ela seria atendida e retornaria para a unidade 

pra pode tomar a medicação no caso passada pelo medico do PSF, e 

ai eu fiquei me perguntando! Onde estar os carros desta saúde? 

Mesmo porque essa não foi a primeira vez que isto aconteceu, e disse 

que vai conversar com a secretária pra saber o quer aconteceu com 

os transportes de saúde do município. falou também do concurso que 

foi prorrogado e o vereador espera que realmente chame as pessoas. 

Falou sobre a educação disse que estamos  cansado de falar da 

Educação e sermos tratados com um enorme desprestigio, disse que 

esta casa é desprestigiada pela secretaria de educação deste 

Município. o vereador frisou que na formatura dos alunos da creche foi 

dito lá, que os vereadores tinham humilhado  os professores daquela 

instituição dizendo que os professores não tinham capacidade, que as 

crianças não sabiam ler, e mais ainda, disseram na Escola Sebastião 

Tiago  que aqui nesta casa foi falado que forjaram alguns números de 

aprovações de alguns alunos, e a única pessoa que falou aqui nesta 

escola fui eu, e nós como autoridade que somos exigimos o mínimo de 

respeito por parte dos secretários sobre tudo da parte da secretária de 

educação, porque o exemplo deve partir primeiramente dela, o 

vereador diz! acho que antes de saírem dizendo inverdade por ai, 

agente tem que ter no mínimo respaldo e coerência para se sustentar 

nisso, disse que em uma entrevista do prefeito dada na radio  eu vi um 

comentário desta secretária dizendo! Eles estão aperreados, e eu fico 

me perguntando!, ex a postura da nossa secretária  de Educação,  

disse não ter medo dela, porque agente se trata aqui como 

representante do nosso Município, não a conheço, não sou amigo 

dela, mais que a gente deve se tratar de forma  responsável, educada 

porque nós somos profissionais, ela no que cabe a ela, e nós no que 
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nos cabe, no mínimo nos precisamos exigir um pouco de respeito, e 

que quando forem levar informações para  secretários, para as 

escolas, para os diretores, por favor analisem, tudo que falamos aqui é 

gravado, para que não saia daqui distorcendo as coisas, porque eu 

soube que os contratados estavam todos  falando dos vereadores 

principalmente dos da oposição, e falou! Com todo respeito a base 

aliada, me parece que a mesma não respeita as decisões desta casa, 

e porque eu digo isto! Porque aqui muitas vezes nós batemos naquilo 

que não querem que seja falado, é como nosso colega Roberto 

sempre fala, eles tem a caneta e nós temos a tinta, então há de se ter 

uma responsabilidade maior com aquilo que é falado aqui, para que 

agente tenha um mínimo de respaldo para se sustentas  nas nossas 

informações, e finalizou deixando o seu desabafo e protesto, e pediu 

aos colegas que também exijam o respeito que esta casa merece,  

disse que nesta casa já passaram pessoas que deram a vida por isso 

aqui, e agente tem que horar cada uma dessas pessoas. 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 

dizendo! Que nós vereadores temos a obrigação de fiscalizar todas as 

áreas deste município, seja Educação Saúde entre outras, disse que a 

secretaria já foi chamada aqui varias vezes  mais que se acovardou e 

nunca veio, tenho certeza que o presidente dará espaço para qual 

quer um que queira vir aqui e esclarecer o que é preciso,  e que o 

vereador tem o papel de tentar corrigir  as coisas erradas que 

acontece em nosso município, disse também que agora em 2020 vai 

continuar cobrando tudo aquilo que ele reivindicou em meu município, 

disse que acha que as coisas estão é piorando, pois a entrada do 

nosso Município continua do mesmo jeito com lâmpadas queimadas, e 

eu pergunto cadê o dinheiro que é recebido da iluminação publica, 

que é para se fazer esta manutenção, as aulas vão começar, será que 

fizeram a manutenção necessária nos ônibus? Se não foi feito vou 

continuar cobrando até o ano que vem, falou do PSF que fica perto do 

cemitério e perguntou! será que vai atender? E também a quadra do 

Sebastiao Tiago acho que os alunos vão ficar mais um ano sem ela, 
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disse que isso é uma vergonha, e falou também do portal da entrada 

da nossa cidade, disse que desde do começo   do mandato deste 

gestor que foi começado e estar lá sem terminar, disse o vereador que 

é mais um elefante branco que temos aqui, falou também do 

cemitério novo eu estar lá também abandonado, e terminando seu 

discurso dizendo que não temos saneamento básico , e citou varias 

ruas que não tem disse que saneamento é saúde e infelizmente isso 

nós não temos. E a seguir a palavra foi passada para o vereador  

Carlos Roberto, que saudou a mesa e os demais presentes na reunião, 

e começou  parabenizando o sr presidente por ter dado uma 

visibilidade melhor aqui em nosso espaço  disse que ele continuasse 

trabalhando assim. Disse o vereador que ouvindo q fala do seus 

colegas Raí e Doge, cabe a me também usar a palavra, no caso da 

secretária, de educação, eles deviam vir assistir as reuniões como eles 

não vem quem leva as noticias e eles levam distorcidas, u então eles 

distorce lá, por exemplo quem falou das crianças que não sabem ler 

fui eu,  e eu falei porque eu tenho prova, tenho sobrinha lá  que 

realmente saiu de lá sem saber lê, e eu falei ainda que par se ter uma 

boa educação e um bom desempenho se começa pela base, e a 

base do nosso município deixa a desejar, mais é claro que não são 

cem por  cento, no meio  das crianças  lá tem aquelas que não sabem 

de nada, mais tem outras mais inteligente, dai é selecionada meia 

dúzia de crianças mais desenvolvidas  e colocam para fazer a leitura, 

mais a maioria não sabe, eu fiz este comentário e no outro dia fui 

surpreendido, com um convite me convidando para que eu fosse lá 

participar da formatura  do ABC para ver que as crianças sabem Lê 

sim, inclusive no convite se dizia, a responsável pela secretaria, e ai 

desde já não a considero como secretária,  e disse que esta secretária 

não tem capacidade de estar a frente de uma secretaria! Porque? 

Porque ela não respeita a hierarquia, disse o vereador que a maioria 

dos funcionários deste Município tem o ábdito de só considerar o 

prefeito, e que os vereadores não são considerados, sem radicalizar é 

mais pela equipe do prefeito,  ( não são por Todos  mais por muitos, e 

também não só desta gestão mais de todas, que passaram, só que 
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essa é a pior) e disse ainda! os vereadores eleitos pelo povo, quando 

assume seu papel de vereador, cumprem as Leis e o regimento, as suas 

boas ações e suas sabias decisões são invioláveis. Disse o vereador que 

em uma festa do dia das mães, ouve um evento na quadra do Maria 

Celia  onde estavam distribuindo  presentes para as mães, e eu 

passando por lá escutei a secretária  chamando os vereadores para 

ajudarem a distribuírem os presentes, e eu achei isso uma falta de 

respeito com os vereadores aliados que estava lá, e porque ela não 

chamou o prefeito para ajudar? disse o vereador que não vai para 

este tipo de evento, porque dentro deste município os vereadores são 

autoridades e tem que ser respeitados, o vereador diz que em todo 

lugar tem sim pessoas mais inteligente do que outras, e deu como 

exemplo aqui a Câmara, uns sabem mais e os outros estão 

aprendendo, mais disse que quem estar na frente, tem que dar 

respeito tem que respeitar, e nessa gestão também sem radicalizar tem 

muitos desse jeito, não são todos, mais tem lugar que a gente chega 

somos bem atendidos, e em outros não, tem funcionário que nem olha 

pra cara da gente, isso acontece muito com a oposição, mais tenho 

certeza que acontece com os outros também, isso é um desprestigio, 

por parte do prefeito que não exige, porque prefeito sem vereador 

não é nada. Quero dizer que aqui ninguém falou generalizando todos 

os professores, agente cobra aqui muitas vezes a questão de ter  

professor lá sem qualificação, porque! Porque a Lei pede que pra você 

assumir tal função você tem que ter a qualificação adequada para 

esta  função, e depois vem as capacitações para as mesmas, 

infelizmente nos mandatos  de dois mil e nove pra cá isto não 

acontece neste município, seria bom que tivesse alguém aqui nesta 

sala pra aprender, porque aqui temos gente pra aprender mais 

também para ensinar,  nós aqui temos humildade para aprende, em 

qual quer lugar que nós chagarmos somos respeitados, e bém 

atendidos, menos aqui, e esses pessoas que se coloca a baixo do 

prefeito mais se sentem a cima de nós, mandem eles disputarem as 

eleições e lutarem para estarem aqui, isso que me entristece, porque o 

par estar bem com eles temos que ficar babando prefeito funcionário, 

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  

 

isso não, nós temos que baba são as pessoas que merecem. Falou 

sobre os ônibus disse que tem uns que dar pra rodar mais tem outros 

que realmente estão  ruim, não sei se vai dar pra rodar não, e eu só 

queria deixar  aqui uma pergunta pra essa secretária!  Que ela venha 

justificar nesta casa, porque o nosso Município tem a menor 

quantidade de alunos de nossa região? Que não era assim! nós 

estávamos acima de Jucati , Brejão, Angelim, Jupi, e hoje nós 

perdemos para todos eles, se a coisa é boa! Porque não crescemos e 

porque perdemos para todos eles?. E logo em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Severino Ramos que saudou a mesa e os 

demais presentes na reunião, e começou dizendo! Que estar muito feliz 

em ver esta casa ficando cada dia  mais bonita e o presidente estar 

dando continuidade a um trabalho que ele começou, disse que estar  

casa estar superando em questão de  estrutura muitas que já viu por ai, 

e que o presidente estar de parabéns. Disse que esteve com  o prefeito 

e falaram sobre as obras que estão pra serem executadas, e disse que 

hoje tem uma boa noticia pra vocês! É que em breve  o executivo vai 

estar iniciando a obra da quadra Sebastião Tiago, a ordem de 

trabalho  já estar liberado assim como também a reforma do Estádio 

Rafael Pastor. Disse também que vai ser feita a manutenção das 

estradas, inclusive a maquina já começou a passar em alguns trechos, 

disse já ter informado ao prefeito os pontoa onde é necessário ser feito 

a reforma no saneamento básico da nossa cidade. Falou sobre a 

saúde, e disse que tudo que se faz para a saúde é pouco, e que 

quanto mais se investe mais é preciso investir, disse que a assistência do 

prefeito dentro da saúde é excelente, e que não ver uma saúde 

sofrida como as vezes é falada aqui, vejo que em relação a outras 

cidades por ai, Calçado estar de parabéns, disse que realmente os 

ônibus estão fracos e que não adianta gastar muitos dinheiro com eles 

porque é gastar dinheiro a toa, falou que o prefeito estar trazendo 

para o Município oito poços artesiano, e o vereador sugeriu ao prefeito 

que parte desses poços fossem cavados na região da miné porque lá 

tem agua boa que dar para ser usada até para bebe, e não havendo 

mais vereador inscrito no expediente o sr presidente passou para 
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ordem do dia e colocou em discursão o requerimento do vereador 

Carlos Roberto, e o vereador usou mais uma vez a tribuna defendeu 

seu requerimento, fez um breve comentário a respeito do mesmo 

mostrando o quanto é importante e necessário ser feito este 

calçamento para o povo daquela  localidade, e o requerimento foi 

pra votação e foi aprovado por unanimidade. E não havendo mais 

matéria a ser discutida ou votada em nome de Deus o sr presidente 

encerrou os trabalhos.         
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