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- Ata da 11ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado 15/06/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 15 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 José Vieira de Souza Neto. O primeiro 

secretário observou o quórum regimental e foi comprovada a 

presença dos senhores vereadores: Dogival Antonio do Nascimento,  

Antonia de Souza Silva Otoniel Sobral. Foi comprovada a ausência dos 

vereadores. Carlos Roberto da Silva, Raí Vinicius, e Marcone Ferreira da 

Silva. O Presidente abriu a reunião em nome de Deus o todo Poderoso 

e convidou o vereador Severino Ramos para fazer a leitura de um texto 

bíblico, o qual foi lido “As coisas impossível aos Homens são possível a 

Deus. Lc 18.27”  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. E 

logo em seguida o presidente pediu que fosse registrada toda a 

matéria e não tendo matéria para serem registrado em seguida o 

presidente passou a palavra para os vereadores inscrito no  

Expediente.  E o vereador Otoniel usou a tribuna cumprimentou a mesa 

e começou falando sobre a situação do nosso Município que passa 

por um estado de calamidade, através de uma administração que 

não olha para o povo de Calçado nem para o nosso Município, falou 

da rua ao lado do correio disse que é lamentável aquela situação, 

disse que não é só culpa das chuvas mais de uma má administração, 

disse que no tempo do mandato do ex-prefeito Ivanildo pegamos 

períodos de muitas chuvas muita mesmo, mais que não se deixou ficar 

em uma situação dessa que se encontra o nosso município. Falou da 

quadra do Sebastião Tiago, disse que se encontra hoje acabada, disse 

também que entra muito dinheiro no nosso Município, mais que nada 

se faz, falou que os calçamentos estão se acabando, disse ainda que 

não é só a cidade que estar acabada mais a zona rural também, as 

estradas encontrasse em estado de calamidade, disse ter lugar que 
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não dar para passar com um carro, isso porque não se faz uma bueira, 

uma passagem molhada onde é necessário, se diz que nós só falamos 

aqui do que o prefeito deixou de fazer, isso não é verdade porque 

falamos sim do que ele fez só que ele fez muito pouco, e o pouco que 

ele fez, fez mal feito. Falou da passagem molhada do sitio Umbuzeiro 

disse que antes de ser inaugurada começou a cair, e não foi porque 

choveu, foi porque fizeram mal feita. Disse que o prefeito foi eleito para 

trabalhar e não para abandonar o Município, disse que as obras são 

mal feitas, e que quando se começam uma obra não terminam, e deu 

como exemplo o portal da entrada da nossa cidade. Disse o vereador 

que a merenda escolar não é de boa qualidade tem prova disso 

porque tem filho que estuda e quando é perguntado qual foi a 

merenda eles falam, o vereador diz que o gestor tem que governar 

com seriedade e com competência. Falou das arações der Terra, disse 

que tem as pessoas escolhidas, disse que quando vai atrás de uma 

hora d e aração dizem que vai, mais na verdade não vão. Disse que o 

Governo não tem transparência com o povo mais disse que estar 

encerrando este governo,  mais que ainda vamos  sofrer um pouco, 

disse que espera que o povo tenha resposta para essas pessoas que 

não tem compromisso com o povo de Calçado. Disse que em dois mil 

e cinco fez parte de um governo que estava passando por muitas 

dificuldade mais que nosso Município era organizado. E terminou 

dizendo que talvez o prefeito faça o restante que prometeu afinal esse 

ano é ano politico. E logo em seguida a palavra foi passada apara o 

vereador   Severino Ramos dos Santos Silva, que saudou a mesa e 

começou seu discurso falando que ouvindo seus colegas na reunião 

passada, hoje trouxe algumas respostas para vocês! Disse ter dado 

uma volta na Cidade também  na zona rural junto com o Executivo 

verificando os estragos que as chuvas fizeram em nosso Município, o 

prefeito e os secretários trabalham, fazem as estradas, eles agem, mais 

as chuvas destrói isso é a natureza, por mais que se faça bem feito a 

natureza destrói. O vereador disse que as arreias que ficam em frente o 

correio, são das enxurradas que dessem dos lugares mais alto e 

chegam até ali! E disse que isso não vai parar, porque sempre vai ter 
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chuvas e disse que ninguém é culpado é obra da natureza, disse que 

também verificou os calçamentos, e que todo o material usado é de 

qualidade, e que calçado estar quase todo com as ruas calçadas, 

disse que tem sim alguns danos, porque foi as chuvas que fez, e 

convidou os vereadores a irem ver a qualidade dos Calçamento, mais 

onde passa enxurrada de agua destrói muito, disse ter ido verificar 

aquela travessa da Rua Bernardino Alves onde o vereador Roberto fez 

um requerimento e que o vereador Baiano já tinha feito um também, 

eu já tinha conversado com o prefeito para que aquela travessa fosse 

calçada e feito o escoamento adequado daquelas águas que passa 

por ali, e o vereador Doge falou que fosse feito também o calçamento 

de uma rua que  sobe nesta mesma direção, o vereador Bino 

continuou seu discurso dizendo que esta obra é prioridade do prefeito, 

ele só estar esperando chegar o recurso e parar um pouco as chuvas, 

e a quadra do Sebastião Tiago já foi começada e logo vai estar 

concluída, disse ter se passado varias gestões e nem um gestor teve 

condições de fazer, mais agora o prefeito vai fazer. Falou do portal 

disse que vai ser finalizado o mais rápido possível. Falou das sextas 

básicas que foi tão falada aqui, e disse que verificou e que não achou 

tão ruim assim não, o vereador anotou os itens contidos na sexta e leu 

para seus colega. Disse que o prefeito comprou uma retroescavadeira 

que já estar pra chegar, falou do recuso que tinha chegado para esta 

pandemia, que foi um milhão quatro mil e quarenta e quatro reis, e 

trinta e quatro centavos, disse que esse recurso veio dividido em quatro 

parcelas, e que até agora so chegou uma, quinze por cento é pra ser 

gasto com o covid 19 e o resto  é pra ser aplicado  no que o executivo 

quiser dentro do município, falou também de outros recursos que tinha 

chegado e disse que esses papeis estava a disposição para quem 

quiser verificar. E logo em seguida a palavra foi passada para o 

vereador Dogival Antonio, que saudou a mesa e começou seu discurso 

falando que havia pedido que fosse repassado para ele o que é feito 

com o dinheiro da arrecadação da iluminação publica, falou também 

da academia da Cidade, disse que estar abandonada e cheia de 

mato, falou da compesa  disse que tem quase três semanas que não 
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chega agua nas casas, e a vereadora Antonia disse que já estava 

chegando. O vereador falou ainda dos Calçamentos que são feitos 

sem saneamento básico, disse que saneamento é importante para o 

nosso população, falou das quadras que veio par o nosso Município 

disse que quadra sem ser coberta é um absurdo, principalmente a 

quadra do Sebastião Tiago, disse que esta quadra era referencia no 

nosso Município e hoje esta ai acabada, disse ainda que o trabalho do 

prefeito deixa muito a desejar. Pediu ao líder do Governo para trazer 

para esta casa, uma planilha com as portarias de quem trabalha ou 

estar a frente de cada secretaria. Falou da entrevista do prefeito onde 

ele disse que ia reformar os PSFs de Melancias e de Riacho Dantas, o 

vereador  disse que na gestão passada foram reformados, e será que 

foram bem feitos que precisam serem reformados novamente?. Disse 

que prefeito também falou que tinha muitos carros, e o vereador falou! 

tem muitos carros mais quando a população precisa não tem, e olhe 

que ainda tem carros agregados. Falou também  da pracinha que foi 

feita em Pitombeira disse que os Bancos estão todos se quebrando  

porque são de péssima qualidade, falou também dos banheiros da 

praça principal disse que a situação deles são péssima, e falou sobre o 

hospital de campanha que foi feito pela gestão  passada , e que o 

gestor atual não gastou quase nada para transformar ele em um 

hospital de campanha disse que a pintura é de má qualidade, o 

vereador Severino Ramos disse que é um hospital e que tudo lá é de 

qualidade, o vereador Doge diz que pode ser grande mais é uma UBS. 

Falou de um Riacho localizado na mine perto das terras do ex-prefeito, 

disse estar precário que a quase dois meses que não passa caro, e que 

se não for resolvido a população de lá vai resolver é necessário ser 

feito uma Bueira neste local. E não tendo mais matéria a ser discutida 

ou votada em nome de Deus o todo poderoso o senhor presidente 

encerrou os trabalhos. Calçado 15/06/2020.    
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