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- Ata da 13ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado 03/08/2020 (dois mil e vinte). 

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

Agosto 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 e Severino Ramos dos Santos. O 

primeiro secretário observou o quórum regimental e foi comprovada a 

presença dos senhores vereadores: Antonia de Souza Silva , Raí Vinicius, 

Carlos Roberto, Otoniel Sobral e Dogival Antonio do Nascimento. Foi 

comprovada a ausência do vereador José Vieira de Souza Neto. 

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

convidou o vereador Raí Vinicius para fazer a leitura de um texto 

bíblico, o qual foi lido “No presente permanecem três coisas: Fé, 

esperança, e caridade: porém, a maior delas é a caridade.1cor 13,13”  

prosseguindo os trabalhos o senhor  presidente pediu que fosse feito  o 

registro de toda a matéria, e foi  registrado o projeto nº Lei LDO, Projeto 

de Lei nº002/2020 do legislativo, com a ementa: Fixa os subsídios dos 

Vereadores do Município de Calçado- PE para o exercício de 2021 a 

2024 ( próxima Legislatura) e dá outras providencias. Projeto de Lei 

nº003/2020 do Legislativo com a ementa: dispõe sobre a fixação dos 

subsídios do prefeito e vice-prefeito e secretários Municipais  do 

Município de Calçado para o exercício de 2021 á 2024 e dá outras 

providencias. Requerimento nº001/2020 do vereador José Maria da 

Silva requerendo uma gratificação para os profissionais da saúde  que 

estão na linha de frente contra o corona vírus em nosso Município. Em 

seguida a palavra foi passada para os vereadores inscrito no 

expediente: e o vereador Otoniel usou a tribuna e começou seu 

discurso falando da PE 158 e disse que em anos passado nesta época 

esta PE estavas sempre arrumada faziam sempre o tapa buracos, isso 

porque o prefeito queria mostrar ao povo que nossa cidade estava 

bem, mais como este ano não vai ter festa da lavoura estar ai 

abandonada, falou das estradas da zona rural disse que estar difícil de 

se deslocar de casa, e disse que isto é o executivo não ter 
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compromisso com  a população, disse que infelizmente quem sofre 

com tudo isso é o povo, falou do portal da entrada da cidade disse 

que eles fazem de pedacinho, e se sair este ano todos sabemos que é 

por que é ano politico, porque o nosso governo é um governo de tapa 

aqui e descobre ali. E em seguida a palavra foi passada para o 

vereador Raí que saudou a mesa e começou seu discurso, falando do 

seu descontentamento do calçamento da nossa cidade, falou do seu 

requerimento que fez pedindo que fosse feito um calçamento no sitio 

Pitombeira, neste local o qual foi pedido para ser feito este 

calçamento, quando chove fica intransitável, e disse que que ver 

muita coisa ser falada aqui mais na essência muita coisa que é 

solicitada aqui não é feita e passa despercebido. Falou da verba que 

vem para os municípios destinada ao combate ao corona vírus, e 

parte desta mesma é destinada aos artista do Município, e eu fico 

preocupado por que aqui no município eu ainda não ouvi falar quais 

vão ser os critérios que vai ser usado para isto, já fui procurado por 

algumas pessoas, e ninguém ainda se pronunciou, e ai fica a duvida 

para onde vai esta parte deste dinheiro destinado aos artistas. E em 

seguida a palavra foi passada para o vereador Dogival Antonio, que   

saudou a mesa e começou falando, falou da caixa de água que foi 

pedido aqui na reunião passada e que ainda não foi resolvido o 

vereador espera  que seja resolvido. Falou também das péssimas 

condições que se encontra a PE 158, disse ter sido colocado barro e 

ficou pior, seria melhor não ter colocado nada, disse que é preciso ir 

atrás dos órgãos competentes para resolver estar situação desta PE. 

Falou das barreiras sanitárias disse que no seu ponto de vista não é 

necessário que tenha estas barreiras no centro da nossa cidade, disse 

a cidade é pequena e dar pra controlar a entrada e a saída do 

,município, disse que isso estar trazendo transtorno para quem vem 

para nossa cidade disse que deveriam colocada uma enfermeira na 

entrada e outra na saída. Também em seguida a palavra foi passada 

para o vereador Marcone Ferreira que saudou a mesa e começou 

falando da PE 158, disse discordar da fala dos seus colegas por que      

este ano mesmo foi feito uma manutenção,  concordo que o material 
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usado não foi muito bom, disse ter sabido que o deputado Claudiano 

Filho vai fazer o tapa buraco, vindo de Panelas até aqui em nosso 

município, disse que o portal estar caminhando, e sobre a praça da 

pitombeira, disse que os bancos tem defeito sim, mais que teve uns 

que foram quebrados, e sobre a caixa de água que se referiu o 

vereador Doge vai ser resolvido, sobre as estradas disse que não tem 

gestor nem um que possa resolver, porque faz e as chuvas destrói, disse 

fazer muito tempo que não se via chover tanto nesta época do ano 

como agora e por isso não se consegue deixar as estradas boas. Disse 

que precisa sim fazer o Calçamento mencionado pelo vereador Raí na 

Pitombeira, porque é de grande necessidade, e disse que a praça 

precisa ser refeita e tirada o capim que tem lá, pra que fique mais 

apresentável e mais bonita a vila da Pitombeira. E não tendo mais 

vereador para falar o senhor presidente passou para ordem do dia e 

colocou em discursão o requerimento nº001/2020 do vereador José 

Maria da Silva e o vereador Carlos Roberto usou a tribuna  e falou da 

pandemia disse que a iniciativa do vereador  José Maria é muito boa, 

mais disse que seria bom que todos desta casa soubesse o que 

realmente estar sendo feito não a respeito desta pandemia aqui em 

nossa cidade, quais as ações, junto a população, sou a favor 

gratificação ao pessoal da saúde, mais queremos saber o que eles 

estão fazendo, porque a gente chega no hospital não tem ninguém e 

eles pedem para não ir para o hospital, e procure o PSF, disse que o 

Município estar parado e acha que o prefeito estar com um saúdo em 

caixa muito grande porque tá tudo parado desde da Educação, o 

hospital de campanha não tem ninguém, graças a Deus, disse que o 

prefeito aproveitou esta pandemia para cumprir suas promessas de 

campanha e colocou varias pessoas para trabalhar, falou das barreiras 

sanitária disse que o posto de Jânio estar quase para fechar. Pela 

dificuldade das pessoas abastecerem. E o vereador Dogival também 

falou, disse que era a favor do requerimento, e falou que o nosso 

município foi contemplado com muito dinheiro e que tenha mais 

engajamento de todos nesta pandemia, e que este dinheiro seja bem 

aplicado neste município, disse que a unidade mista da nossa cidadã 
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tem que dar um suporte para todos e não só os PSFs. E logo em 

seguida o requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por 

unanimidade. E não havendo matéria á ser discutida ou votada em 

nome de Deus o todo poderoso o senhor presidente encerrou os 

trabalhos. Calçado 20308/2020.    
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