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 Ata da 2ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria da 

Silva. Calçado 10/02/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 10 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, 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, Otoniel Sobral,   

Antônia de Souza Silva, Raí  Vinícius. Foi comprovada a ausência dos 

vereadores Carlos Roberto e Severino Ramos dos Santos  Silva. O 

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 “Feliz aquele cuja consciência não acusa e 

aquele que não perdeu a esperança. Eclo. 14.2”. Prosseguindo os 

trabalhos o Sr.  presidente pediu a assistente que fizesse a leitura da ata 

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

e foi aprovada por unanimidade. Logo em seguida o sr presidente 

pediu que fosse registrada toda a matéria: e foi registrado  o projeto 

de Lei nº002/2020 com a Ementa” Determina salário dos agentes 

comunitários de saúde e dos agentes de combate a Endemias a nível 

Municipal, de acordo com a Lei Federal 13.708/2018, e da outras 

providencias. Projeto de Lei nº003/2020 com a Ementa” Adequar a 

Legislação Municipal ás mudanças introduzidas pela Emenda 

constitucional nº103/2019. Foi registrado também o requerimento nº 

001/2020 do vereador Marcone Ferreira da Silva, requerendo a 

perfuração de poços artesiano em vários sítios. E logo em seguida a 

palavra foi passada para os vereadores inscrito no expediente, e o 

vereador Raí Vinicius usou a tribuna cumprimentou a mesa e os demais 

presentes na reunião, começou seu discurso pedindo que a casa 

fizesse um minuto de silencio em respeito ao falecimento do ex-prefeito 

Antonio Francisco, por tudo que ele fez pelo nosso Município e 

também em respeito aos seus familiares. Prosseguindo o vereador  diz 

que gostaria de tratar de três temas, a primeira questão é sobre a 
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distribuição de água do nosso Município, e disse ! me desculpem a 

expressão mais o que chega pra nós estar sendo uma palhaçada, 

primeiro porque as autoridades estão jogando a responsabilidade para 

os vereadores da base, e eu ainda esta semana vou fazer uma 

fiscalização melhor a respeito desta distribuição de água, e se 

encontrado questão de preferencia nós vamos ao ministério publico 

para sabermos quais são as providencias que devem serem tomadas. 

O vereador diz que em seu conhecimento no âmbito Geográfico existe 

um documento que se chama as águas do Brasil! e as águas do Brasil 

elas não tem dono, o dono dela é o povo Brasileiro, a água não é do 

governo não são dos políticos, a água não pertence a uma pessoa 

especifica, ela é do povo Brasileiro, então se é assim todo mundo 

deveria ter direitos iguais sobre esta água, o governo entra para 

organizar a tristribuição e não pra determinar quem recebe  esta água, 

se é aliado politico se não é, e aqui em Calçado ainda tem um 

agravante! Nós sabemos que existe dificuldades, e que nem todos os 

nossos poços tem agua de qualidade para o consumo, mais agente 

também escuta muito relatos de famílias que recebem água que não 

tem nem uma condições de uso, e muitos mandam de volta porque 

realmente não dar para usar devido a qualidade da água ser tão ruim, 

então eu sugiro que se faça um estudo, pedir pra compesa avaliar se 

essa água tem condições para o uso, porque percebemos que existe 

muita irresponsabilidade com a água que estar sendo utilizada  pelos 

nossos habitantes, pela nossa população, então ainda esta semana eu 

vou procurar as pessoas competentes, se é que existe!. A outra 

questão que eu gostaria de falar é sobre o Estádio Rafael pastor, estive 

lá recentemente e sabemos que a qualidade do campo é muito ruim, 

os vestiários  não tem condições de minguem entrar lá, e se fala muito 

desta reforma dizem que será este ano, mais até esta reforma maior 

acontecer lá não pode ficar do jeito que estar. E o vereador diz que 

este ano, ainda dar para fazer muita coisa em se tratando de 

fiscalização, as vezes as pessoas acham que nós estamos dormindo, e 

nós não estamos! Falou do Fundef, que hoje é o Fundeb ( fundo de 

participação da atenção Básica) existe um valou é para ser rateado 
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com os professores, houve muitas discursões e a gente estar 

procurando saber o que é que estar aconteceu com este dinheiro, 

agente tem informações que já ouve uma primeira parcela e se é que 

existe uma segunda parcela, o que vai ser feito, e se ouve realmente a 

primeira o que foi feito deste dinheiro, outro ponto é sobre o programa 

de inclusão Pernambuco no batente, isso é de competência da  

secretaria de assistência Social, o vereador diz que existe um valor que 

já algum tempo  estar ai, e a secretaria não investiu onde tinha que 

investir, então nós vamos  ver o que aconteceu que este dinheiro não 

foi invertido, e é um valou que ultrapassa os duzentos mil reais. E 

finalizou dizendo! Não estamos acomodados, estamos buscando 

situações no Município que precisam  da nossa  fiscalização. E logo a 

seguir o senhor presidente passou a palavra para o vereador Dogival 

que soldou a mesa e os demais presentes na reunião, e começou seu 

discurso falando que é uma pena que o povo de Calçado  não venha 

assistir  nossas reuniões, mais que as redes sociais faz esse papel de 

levar as informações para as pessoas, e lembrou o nome do ex-prefeito 

Antonio Francisco, disse ter sido um pessoa que muito fez, pelo nosso 

povo e pela nossa cidade, citou também  o nome de outros prefeitos 

que também já se foram e que deixaram suas marcas nesta cidade 

como o sr João de Barros,  o sr Rafael Pastor, e sr Valdemar Tinô de 

Medeiros. Hoje eu queria falar para o sr Severino Ramos , mais 

infelizmente não se encontra nesta reunião, que os ônibus que ele 

tanto fala aqui, a maioria foi adquirido quando ele era vice-prefeito, e 

nesse período  não foi feita a manutenção necessária nos mesmos, se 

na época que esses Ônibus chegou tivessem dado a manutenção que 

eles precisavam hoje não estariam ai sucateados, foi uma falha na 

administração passada que continua nesta atual. Disse que esses 

novos que chegaram recentemente se não for feita a manutenção 

necessária também iram  ficar igual aos primeiros sem condições nem 

uma de carregar estudantes para as escolas. o vereador diz que os 

responsáveis pala limpeza publica deixa lixo acumulado na praça 

nossa senhora de Lourdes , que também se encontra sem manutenção 

nem uma, disse que também na praça existe lâmpadas apagadas e 
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que isso é uma vergonha para nosso Município. E logo em seguida a 

palavra foi passada para o vereador Marcone Ferreira, que saudou a 

mesa e os demais, e começou seu discurso também falando do ex-

prefeito Antonio Francisco, falou o quando ele foi importante  e 

também da sua grande contribuição para o nosso Município. 

agradeceu ao secretario de obras por ter feito uma parte da estrada 

de pitombeiras, falou também dessas distribuições de água, disse que 

ele mesmo não tem esse acesso para esta distribuição de água, 

gostaria de ter porque daria para atender mais gente, mais não tenho 

apenas quando alguém me procura, que estar com a cisterna vazia e 

eu peço para se colocar e muitas vezes o secretario manda de acordo 

com a lista dele, disse que realmente existe lâmpadas apagadas no 

Município mais o vereador acredita que  vai ser resolvido. E não 

havendo mais vereador inscrito no expediente e senhor presidente 

passou para ordem do dia e colocou o requerimento do vereador 

Marcone Ferreira em discursão, e o vereador Marcone, usou 

novamente a tribuna defendeu seu requerimento, disse que 

Pitombeiras é muito seco, que lá tem um poço mais acha que estar 

quase seco, esse foi um requerimento do vereador Raí, e que se ele for 

atendido  será muito bom para o povo, disse não ter sido determinado 

o local porque precisasse de um estudo de um geólogo para se saber 

onde realmente tem água, disse que na mine é porque lá os poços 

sempre dão água boa para o consumo e que ele espera ser  

atendido. O vereador Dogival também usou a tribuna para falar deste 

requerimento, e disse que gastaria de dar uma opinião, disse que 

realmente a sua região é uma região que tem muita água e água 

boa, e pediu que lá não se perfurasse só um poço, porque lá se 

precisa de mais, e que fosse procurado um local onde mais sitio 

vizinhos pudessem usar a água que for encontrada lá,  disse o 

vereador que foi cavado um poço lá entre Mine e Lage dos pintos e 

eu não vi reservatório, para que o povo possa  ter acesso para usar 

essa água, então eu peço o poço que for cavado seja também 

colocado um reservatório para o povo. E o vereador Marcone disse 

que já estar sendo providenciado uma caixa para este local.  E não 
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havendo mais quem queira discutir o requerimento foi colocado em 

votação e foi aprovado por unanimidade. e não havendo mais 

matéria á ser discutida ou votada em nome de Deus o Todo poderoso 

o senhor presidente encerrou  os trabalhos.  Calçado 10/02/2020               
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