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Ata da 22ª reunião Ordinária da 3ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. 

José Maria da Silva. Calçado 09/09/2019 (dois mil e dezenove). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 09 de 

Setembro 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 Severino Ramos dos Santos 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, 

Antônia de Souza Silva, Raí Vinicius, e Otoniel Sobral. Foi 

comprovada a ausência do vereador Carlos Roberto da Silva 

e José Maria da Silva. O Presidente substituto 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: porem, a maior delas é 

a caridade. 1cor 13,13”. 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 

presidente pediu que fosse registrado todo o expediente e 

como não havia matéria para ser registrado o senhor 

presidente passou para os vereadores inscrito no expediente, e 

o vereador Raí Vinicius usou a tribuna saudou a massa e os 

demais presentes na reunião, disse que sua fala hoje seria um 

pouco reduzida, falou da audiência que será realizada nesta 

casa dia 11/09/2019, convidou a todos que quiserem 

participar, Parabenizou as gestões das escolas pelas 

apresentações dos desfiles cívicos do dia sete de Setembro, 

disse ter sido considerado um evento bonito. O vereador disse 

que neste mesmo dia seria a previa do festival da lavoura 

inclusive foi divulgado por varias pessoas do governo que seria 

também divulgada as atrações do festival acabou o desfile 

praticamente as vinte e duas horas, e ai ficou muita gente 
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aguardando, não falaram nada não teve nem uma 

explicação sobre as atrações, do festival da lavoura, foi muito 

frustrante e essa parte foi muito desorganizada. O vereador diz 

que já faz três anos que estar nesta casa e sempre diz que 

nesta época a cidade se transforma em um canteiro de obras 

e disse que bom seria se tivéssemos um festival da lavoura 

todos os meses, as obras não parariam. Falou também dos 

buracos que tem na PE 158 que estão em uma situação 

extremamente complicada, sei que vão fazer ai um paliativo, 

tampando os buracos, mais esta PE precisa de uma atenção 

maior, sabemos que existe um desgaste natural mais 

percebemos  que há um descaso grande, e não pode ficar 

dependendo de um festival da lavoura para que estes 

problemas sejam sanados, agradeceu as pessoas que 

estavam o assistindo pela lave, disse que estamos caminhando 

e que tudo aconteça para o bem de todos. Logo em seguida 

a palavra foi passada para o vereador Dogival Antonio, que 

saudou a mesa me os demais presentes na reunião e 

começou, fazendo um apelo para que a maquina pudesse 

passar fazendo a manutenção de algumas estradas, e o 

vereador citou alguns trechos, que acha a situação caótica   

falou das bueiras que foram solicitadas aqui  disse que seria 

ótimo que elas fossem feitas. O vereador falou também de um 

acidente que ocorreu na PE 158, disse ter sido um acidente 

grave e mais uma vez  Calçado não tinha carro para socorrer 

e isto foi feito por Jupi, disse o vereador que quando fala 

alguma coisa da saúde é para ajudar, faz criticas construtivas, 

na hora do acidente eu estava lá liguei para unidade de 

saúde ,tinha médico, mais não tinha um carro para fazer o 

socorro e mais uma vez Jupi foi quem nos  socorreu, o samu de 

Jupi levou os feridos para a unidade de Calçado e ali ainda 

levou mais de uma hora para ser transferido.  O vereador 

deixou seu apelo que essas falhas existe e tem que serem 

corrigidas. Tanto na saúde como em outros setores da 
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administração. Logo a palavra foi passada para o vereador 

Marcone Ferreira que se absteve de falar. E logo em seguida 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 09/09/2019.    
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