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- Ata da 10ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado 08/06/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 08 de Junho 

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: Severino 

Ramos dos santos Silva, e Marcone Ferreira da Silva. O primeiro 

secretário observou o quórum regimental e foi comprovada a 

presença dos senhores vereadores: Dogival Antonio do Nascimento,  

Carlos Roberto da Silva Antonia de Souza Silva. Foi comprovada a 

ausência dos vereadores José Vieira de Souza Neto e Otoniel Sobral. O 

Presidente abriu a reunião em nome de Deus o todo Poderoso e 

convidou o vereador Carlos Roberto da Silva para fazer a leitura de um 

texto bíblico, o qual foi lido “Eu sou o caminha a verdade e a vida, 

Ninguém vem ao pai senão por mim. Jo 14,6”  prosseguindo os 

trabalhos o senhor  presidente pediu que fosse feita a leitura da ata da 

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

aprovada por unanimidade. prosseguindo o presidente pediu que 

fosse registrada toda a matéria e foi registrado o requerimento do 

vereador Carlos Roberto reforçando um requerimento já existente do 

vereador José Maria reivindicando a pavimentação em 

paralelepípedo de uma travessa da Rua Bernardino Alves. E foi 

registrado também um oficio da Entidade Representativa dos 

vereadores e Câmaras Municipais de Pernambuco. E em seguida o 

presidente passou a palavra para os vereadores inscrito no  

Expediente.  E o vereador Dogival Antonio saudou a mesa e começou 

falando das arações de terra que foram feitas este ano, disse que foi 

mal distribuída, uns receberam varias horas de aração e outros nem 

uma, disse que quando vem dinheiro para usado em arações de terra 

como qual quer outo dinheiro publico, ele não vem estipulado para A 

ou B o executivo tem que ver a necessidade de cada um e 

obviamente atender aqueles mais carentes, o que tem mais 

necessidade, pediu que essa situação fosse corrigida. Falou que sabe 

que este ano é ano politico e que sempre há divisão mais isto é errado, 
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tudo que vem para o município é para ser dividido com o povo sem 

exceção de pessoas, disse que a semana passada teve andando em 

algumas ruas do nosso Município e viu varias ruas Calçadas sem ter 

saneamento, o vereador diz que primeiro se faz o saneamento e 

depois se faz o calçamento, disse que é preciso corrigir essas coisas, 

disse que deixa o seu apelo para que seja feita as coisas da maneira 

correta. Agradeceu os tapas buracos que foi feito na PE 158, mais disse 

que tem que ser terminado, pois começaram e estar pela metade. 

Falou mais uma vez das barreiras sanitárias disse ter passado 

novamente por elas, e mais uma vez não tinha nem mascaras e Gel 

para oferecer a quem passa por lá, deixo aqui o meu apelo para que 

esta situação também seja resolvida. Disse que os casos da pandemia 

no nosso município estar amentando cada vez mais, e isso é muito 

pr3eocupante, pediu que as pessoas se cuide, que este vírus não é 

brincadeira, disse que Calçado tem como controlar essa pandemia 

nossa Cidade é pequena, só tem uma entrada e uma saída, vamos 

fazer de tudo para que este vírus não se prolifere aqui em nosso 

município. E logo em seguida a palavra foi passada para o vereador 

Carlos Roberto que saudou a mesa e começou seu discurso, dizendo!   

Que se a administração  ouvisse mais os vereadores da oposição eles 

erravam menos e tanto é bom para o prefeito e é melhor ainda para a 

população, disse que tinha se deparado com uma denuncia de que o 

prefeito de Calçado estar sendo processado pelo motivo de não 

atender o pessoal que passaram no concurso publico que passaram 

aqui em dois mil e dezessete, disse que o prefeito para poder horar 

seus compromissos diante de seus eleitores dando emprego, empregos 

estes que se paga muito mal a seus contratados, e os contratados 

deixam de fazer um bom serviço ,porque não percebem um salario 

justo mais se submete a isto, porque precisa, enquanto isto quem 

estudou e sonhou com seu trabalho, sem dever nada a ninguém, não 

são chamados, desde que esse concurso foi feito que a oposição bate 

nesta tecla, e nunca fomos ouvidos, e olhe ai a prova de que 

estávamos  certos, o prefeito sendo processado pelo mesmo  motivo 

que sempre falamos aqui! Isso é lamentável disse o vereador, se nos 
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ouvisse não estava passando por este vexame. Disse o vereador que 

nós andamos muito por ai, vemos o que estar errado  e relatamos, o 

vereador falou das estradas do município , e disse que foi provado que 

a administração não tem capacidade de administrar nosso cidade, 

agora mesmo surgiu esta pandemia, e sabemos que o prefeito, tem a 

saúde frágil e teve que se ausentar um pouco da cidade, vem muito 

pouco aqui e comisso nossa cidade ficou sem prefeito, e ficou a 

mercê dos secretários que sabemos não trabalha com boa vontade, 

isso é fato real, disse que foi feito o tapa buraco mais que na primeira 

chuva que der vai tudo embora, e isso é falta de trabalhar direito, disse 

que as estradas estão com muitos buracos, mais se aproveitasse as 

estiadas fazia sim alguma coisa manual tirando as aguas do meio das 

estradas, mais eles não fazem, e é ei que eu digo que eles não tem 

capacidade, porque nos intervalos dava pra fazer alguma coisa, e 

aqui na cidade não é diferente, quando termina de fazer um pedaço 

de Calçamento a chuva vem e leva, e isso é resultado de um serviço 

mal feito, o vereador diz que visem suas falas e reinvindicações com 

outros olhos, porque a oposição só fala nesta  o que falta se fazer, disse 

que o prefeito faz sim alguma coisa e faz porque os recursos vem 

principalmente federal,  e estadual então tudo que ele faz é 

obrigação dele fazer e o povo não deve favor a ele e nem a ninguém, 

disse que o dinheiro vem muito só que é mal administrado! E porque é 

mal administrado? Porque quem merece ganhar muito ganha pouco e 

quem merece ganhar pouco ganha muito, não podemos deixar de 

administrar para os mais carentes para administrar para os poderosos 

de nosso Município, como por exemplo os agricultores de baixa renda, 

o pessoal do bolsa família, e as administradores não ver isso, nós temos 

que alertar e fiscalizar tudo isso não podemos ficar calados.  Falou 

sobre as sextas básicas dos pessoal das Escolas, disse que a primeira foi  

boa e que no mês de maio não deram, falei aqui e na mesma semana 

foi distribuída uma sexta, e essa infelizmente foi ruim , foi péssima, mais 

eu gataria de saber se essa ultima que foi entregue é referente ao mês 

de maio ou junho? Ouvi comentário de que foi juntado as duas 

parcelas par fazer uma só sexta, se foi assim esta ultima deixou muito a 
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desejar. E logo em seguida a palavra foi passada para o vereador 

Severino Ramos dos \santos que saudou a mesa e começou  falando! 

Que ia apenas relatar alguns fatos por ter faltado a semana passada, 

mais hoje veio trazer algumas respostas para vocês desta casa, disse 

ter estada com o prefeito e ter comunicado a ele a situação das 

estradas deste município, disse já ter sido feita varias vezes mais 

infelizmente as chuvas desmancha tudo que se faz, e no momento as 

estradas estão precisando de serem reformadas novamente, citou a 

estrada do umbuzeiro, disse que o secretario de obras trabalho muito 

para ver se resolvia o problema daquela localidade, mais infelizmente 

choveu e estar novamente muito ruim, disse que no caxíngo também 

precisa ser concluído o que foi começado lá. disse que como líder 

desta casa precisa dar uma resposta a vocês sobre o terreno do antigo 

matadouro, quero dizer que só estar sendo feito a limpeza, e que seja  

provável  que mais  tarde seja feita alguma obra naquele local. Disse 

que sobre as arraçoes de terra o vereador verificou que este ano foi o 

ano que mais se arou terra aqui neste  município, e disse que o senhor 

prefeito liberou para que todos aqueles que ainda não teve suas terras 

aradas para plantar qualquer coisa, seja arada. Falou dos poços da 

Mine disse que vai ser resolvido. E disse ainda que sobre os recursos que 

tanto é falado aqui que veio para esta pandemia, disse que chegou 

sim, o comunicado mais que não foi liberado dinheiro nem um ainda, 

se alguém souber   em que banco estar,  em que conta, pode contar 

com ele para ser resolvido. E não tendo mais vereador inscrito no 

expediente o senhor presidente passou para ordem do dia e colocou o 

requerimento do vereador Roberto em  discursão, e o mesmo usou a 

tribuna e defendeu seu requerimento fez um breve comentário sobre o 

mesmo, e finalizou dizendo que este requerimento será bom para 

todos principalmente para a população. E não tendo mais matéria a 

ser discutida ou votada em nome de Deus o todo poderoso o senhor 

presidente encerrou os trabalhos. Calçado 08/06/2020.    
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