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Ata da 19ª reunião Ordinária da 3ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. 

José Maria da Silva. Calçado 26/08/2019 (dois mil e dezenove) 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 26 de 

Agosto de dois mil e dezenove reuniu-se ordinariamente a Câmara 

Municipal na sede sito a Rua Luiz Inácio dos  Santos nº91 sob a 

Presidência do Sr José Maria da Silva, que foi secretariado pelos 

vereadores: José Vieira de Souza Neto e Marcone Ferreira da Silva. 

O primeiro secretário observou o quórum regimental e foi 

comprovada a presença dos senhores vereadores: Dogival 

Antônio do Nascimento  Severino Ramos dos Santos  silva, Carlos 

Roberto da Silva, Raí Vinicius . Foi comprovada a ausência dos 

vereadores Otoniel sobral e Antonia de Souza Silva. O Presidente 

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

vereador Carlos Roberto para fazer a leitura der um texto bíblico o 

qual foi lido “O paciente resistira até o momento oportuno, mais 

depois a alegria brotará para ele Eclo.1,23” 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 

senhor passou para os vereadores inscrito no expediente e o 

vereador Raí usou a tribuna saudou a mesa e os demais presentes 

na reunião, e  começou seu discurso, fazendo uma transmissão ao 

vivo através da sua rede social, mecanismo este que pode atingir 

muitas pessoas a participarem ou assistirem a reunião sem estarem 

presente  ficando assim informados do que se passa aqui, frisou a 

importância da pessoa do vereador, e disse que nós não somos 

vereadores, e sim nós estamos vereadores, disse ainda que muitas 

vezes nós somos bombardeados pelo trabalho que realizamos aqui 

ou pelo que deixamos de realizar, e frisou também a falta de 

informações, disse ser muito grande apesar de termos o site, mais a 

procura de informação  através desse site é mínima, e disse que a 

participação da população nas reuniões é quase nem uma e que 

nós sentimos muito a falta da população aqui nesta casa que é do 

povo falando a respeito do papel do vereador, ele diz que 
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estamos aqui porque o povo nos colocou, então o povo tem todo 

o direito de nos questionar de perguntar porque fomos eleito por 

eles, e por isso nosso trabalho tem que ser acompanhado mais de 

perto, e não somente pelos boatos que saem nas ruas, por isso 

estou a disposição para tirar qual quer duvida, porque nunca fugi 

de nem um dialogo, de nem uma conversa, pelo contrario isso 

enriquece o mandato. O vereador fez uma correção a respeito da 

inadimplência da prefeitura em relação ao Banco do Bradesco, 

mencionado na reunião anterior disse que a inadimplência não se 

resume ao Município de Calçado a gestão municipal, existe um 

seguimento no município que estar inadimplente porem o banco 

do Brasil estava, mais já foi sanado o problema, então fica aqui a 

minha correção. O vereador frisou mais uma vez a questão das 

obras inacabadas deste município, falou do portal na entrada da 

nossa cidade, uma obra extremamente cara  de quase cento e 

quarenta mil, frisou que o líder do governo disse a semana passada 

que logo vai ser terminada, mais até a gora nada, se dizia que este 

seria uma das obra mais bonita do agreste meridional, só que até 

o momento, é como diz nosso colega Doge!  Não passa das asas 

da liberdade. Frisou também a rua 21 de abril disse ter passado na 

mesma, e que a situação de lá não melhorou nada, estar do 

mesmo jeito, e mencionou outras ruas que também necessitam de 

reparos e disse que tem muitas ruas escuras em nossa Cidade, que 

isto  é muito ruim, o povo anda com muito medo e também a 

probabilidade de assalto é bem maior na escuridão. O vereador 

falou sobre o estádio Rafael pastor disse estar deplorado, e  frisou a 

pessoa do senhor  Manoel Gino, disse que ele faz um bom 

trabalho, e nem é remunerado, falou também do PSF de Santa 

Rita, deus graças a Deus, porque depois de dez anos de reforma 

finalmente ficou pronto, agora só falta funcionar com eficácia. O 

vereador voltou a falar do esporte em nosso município disse estar 

muito defasado, e que não tem incentivo nem um, fez um breve 

comentário a respeito deste assunto e encerrou seu discurso. E 

logo em seguida a palavra foi passada para o vereador Dogival 
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que saudou a mesa e os demais presentes, e falou sobre a 

maquina que faz a manutenção das estradas, fez um  breve 

comentários sobre este assunto, e falou do poço artesiano que 

também precisa de manutenção, e ele diz que espera que este 

problema seja resolvido com urgência devido a necessidade que 

o povo daquela localidade tem de usas a agua deste poço. O 

vereador  voltou a falar das luzes que estão apagadas na entrada 

da nossa cidade, a semana passada eu falei em dezessete, mais 

estava errado, hoje contei novamente e são vinte e uma, falou das 

UBSs disse que estão muito bonitas mais o mais necessário é estar 

funcionando dentro das normalidade com médico para atender a 

nossa população, relembrou um requerimento que fez aqui nesta 

casa onde pedia que fosse feito o calçamento na ladeira de Luiz 

Paulo, e até hoje não obteve uma resposta, lembrou também já 

varias vezes que pediu aqui nesta tribuna para que fosse feito 

banheiros na praça de eventos desta cidade para que possa dar 

mais um pouco de conforto para quem vem de fora e também a 

nossa população quando precisar estar usufruindo deste ambiente 

desta praça. Falou sobre o cemitério novo que fica localizado na 

PE, disse estar em total abandono, que isto não pode acontecer 

pois ali foi gasto dinheiro publico, cobrou também o serviço da 

passagem molhada do Sitio Malhadinha, que foi gasto dinheiro 

publico e hoje estar lá abandonado, falou também da obra de 

Riacho Dantas que também estar parada e foi gasto dinheiro 

publico o vereador diz que isto é uma falta de consideração não 

só como os vereadores mais com o povo que vive naquela 

localidade, diz que agua é  vida não podemos viver sem ela, e 

reivindicou mais uma vez o aumento dos motoristas dos ônibus que 

trabalham muito e recebem pouco. Logo a segui o senhor 

presidente passou a palavra para o vereador Marcone Ferreira 

que saudou a mesa e os demais, e começou dizendo para seu 

colega Dogival que vai verificar o que aconteceu no poço da 

Mine para que possa ser concluído o serviço e todos possam usar 

este liquido tão necessário que é a agua, falou também das 
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inaugurações que ocorreram neste sábado, como o Banheiro 

publico disse ter ficado muito bom e que vai ter uma pessoa para 

fazer a manutenção do mesmo, falou do carro que foi doado a 

secretaria de assistência social e também do ponto de apoio do 

PSF localizado no povoado Santa Rita, disse ter ficado muito bom e 

que de inicio o medico vai atender uma vez por semana, 

podendo depois se estender esse atendimento em outros dias 

também. logo a seguir a palavra foi passada para o vereador 

Carlos Roberto que saudou a mesa e os demais presentes na 

reunião parabenizando a turma de mulheres ciclistas que fizeram 

uma bela festa em nossa cidade e também na zona rural deixo 

aqui os meus parabéns  minha admiração e meu incentivo a todas 

elas. Quero falar para todos vocês que já que o projeto que estar 

ai em tramitação ainda não foi votado, que nós possamos 

acrescentar neste projeto aquilo que achamos necessário e que 

não tem nele, o vareador diz que é feito requerimento aqui vai 

para a prefeitura e na hora da inauguração dificilmente é falado o 

nome do vereador que deu a ideia, todos nós temos ideias  para 

serem  acrescentadas na hora da elaboração desses projetos, isso 

era um incentivo para que nós da oposição poder votar também 

em um projeto de orçamento, eu confesso que nunca votei a 

favor de um projeto de orçamento , porque nunca fui ouvido, 

prefeito nem um nunca atendeu uma solicitação minha e porque 

eu vou atender as dele? Falou de um requerimento que fez o ano 

passado, que seria colocar um reservatório de agua em um ponto 

alto que existe em Santa Rita pois o cano da Compesa passa bem 

perto, e por gravidade abastecia toda aquela região, mais não fui 

ouvido e até hoje não foi feito nada, quem ia ganhar com isso era  

o povo, e não eu,  e frisou que errado foi o que foi feito em Riacho 

Dantas e o vereador fez um breve comentário a respeito deste 

assunto de Riacho Dantas. Disse que seria bom que todos se 

reunissem e acrescentasse alguma coisa neste projeto, assim 

saberíamos se a gestão Municipal   tem interesse de atender 

alguma coisa aqui da câmara, e disse ( será que vereador só serve 
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pra votar e nunca ser ouvido?)isso é minha proposta  isso não quer 

disse que ele vá atender a todas mais poderia pelo menos colocar 

alguma coisa no orçamento. O vereador também falou da rua 

vinte e um de Abril, e disse ser realmente humilhante, fica um jogo 

de vai e vem a Compesa joga para o prefeito o prefeito joga para 

a Compesa e quem na verdade sai perdendo é o povo que mora 

ali, disse ser  pequena a rua e estão fazendo por etapa, e o pior 

que o esgoto continua errado, o vereador diz que o pessoal mais 

carente é que merece mais atenção. Frisou também a questão do 

portal da entrada da cidade, disse que o prefeito havia dito que 

essa seria a obra mais bonita do estado de Pernambuco, e estar ai  

inacabada, mais o ano que vem ela será inaugurada afinal é ano 

politico. Falou das banheiros que faram inaugurados, disse ter 

ficado muito bom mais já tinha começado errado, disse ter sedo 

inaugurado no sábado e fechado No domingo, disse que a 

cidade não funciona só no período noturno não funciona também 

a noite e quem mais precisa usar não o pessoal da zona rural, os 

banheiros só podem fechar depois que os ônibus saírem. Falou 

também da farmácia básica disse não ter remédio, o líder do 

governo desta casa diz que tem, mais só hoje três pessoas vieram 

a mim reclamando que não tem disse que esta situação tem que 

ser resolvida, e falou mais uma vez sobre a previdência do nosso 

Município, que estar zerada, e o prefeito não faz nada , não 

convoca  o pessoal o prazo estar se esgotando, e a previdência só 

piorando, politicamente pra nós é bom  mais pensando no  povo é 

muito ruim o vereador diz!( em quanto o ex- prefeito Ivanildo 

deixou sua maior obra que foi trazer o asfalto até nosso município, 

o senhor Nogueira vai também deixar a sua que é acabar com a 

previdência do nosso Município)e continua dizendo! o aposentado 

não merece isso depois de trabalhar tanto. Logo em seguida a 

palavra foi passada para o vereador Severino Ramos que saudou 

a mesa e os demais presentes na reunião, e começou sue discurso 

parabenizando o prefeito pelas obras que ele executou e foram 

inauguradas este final de semana, disse que ver o quanto o 
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prefeito gosta e ajuda o povo de Calçado que o assistencialismo 

que ele faz em todas as áreas é grande, e se inclui , remédio, 

cirurgias, exames, viagens. Falou também da rua vinte e um de 

Abril disse ter ido lá visto que realmente precisa ser feito o 

calçamento com urgência e conversando com o prefeito isso vai 

ser concluído o mais breve possível, falou também sobre o estádio 

Rafael Pastor disse que logo também estar se iniciando a reforma 

do estádio, falou das estradas, e disse que realmente precisa de 

manutenção porque estão muito esburacadas, e sobre a 

passagem molhada do sitio  umbuzeiro, o prefeito diz que ainda 

este ano esta obra vai ser iniciada, falou dos banheiros disse que o 

prefeito vai colocar uma pessoa para trabalhar num segundo 

período que é de seis as dez , horário em que os ônibus estão 

saindo, sobre a farmácia Básica disse o vereador que esteve lá, 

não tem muito remédio mais o prefeito lhe disse que estão 

licitando e que logo a farmácia vai estar cheia de remédio. E não 

havendo mais vereador inscrito no expediente o senhor presidente 

passou para ordem do dia, e não havendo matéria para ser 

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

presidente encerrou os trabalhos. Calçado 26/08/2019. 
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