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Ata da 23ª reunião Ordinária da 3ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. 

José Maria da Silva. Calçado 16/09/2019 (dois mil e dezenove). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 16 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 José Maria da Silva que foi 

secretariado pelos vereadores: José Vieira de Souza Neto e 

Severino Ramos dos Santos 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, Otoniel Sobral e Carlos 

Roberto. Foi comprovada a ausência do vereador 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 “Direis a 

verdade e a verdade vos libertará”. 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 foi  registrado, o Requerimento nº 006/2019 do 

vereador José Maria da Silva requerendo que seja feita a 

finalização da pavimentação em paralelepípedo da rua do 

cemitério, hoje denominada de Rua Clara de Souza Lima. 

Logo em seguida o senhor presidente passou para os 

vereadores inscrito no expediente, e o vereador Raí Vinicius 

usou a tribuna saudou a mesa e os demais presentes na 

reunião, e começou com uma reflexão: um clássico das 

ciências politicas, onde diz! “É melhor ser temido do que ser 

amado” outro dia, diz o vereador que assistiu uma reportagem 

onde o candidato a presidente abordava esta realidade, que 

para um politico é melhor que sintam medo dele do que 

gostem dele, porque o amor é uma coisa voluntaria já aqueles 

que o temem  não tem a coragem de expressar aquilo que 
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sentem, mais eu gostaria de dizer que essa  frase, ela faz 

sentido sobretudo para as pessoas que tem medo de buscar 

alguma coisa que seja melhor, as pessoas que as vezes tem 

medo e por causa disso as vezes se calam é que  tem medo 

das perspectivas que podem se apresentar nas determinações 

que possam tomar, disse o vereador, eu não tenho medo, 

acredito na minha capacidade porque me preparei para isso, 

o vereador frisou que varias ruas da nossa cidade estão sujas e 

não é só acumulo de lixo mais tem muitas metralhais restos de 

construções, mais acredita que antes do festival da lavoura 

este problema será sanado, falou dos buracos na PE e 

também do portal da entrada da nossa cidade. O vereador 

diz que não saber o que acontece com a extensão do PSF de 

melancias que fica em Pitombeira que não funciona, disse que 

estar lá abandonado o lixo acumulando-se, e minguem nos 

dar uma resposta, existe  uma preocupação porque o pessoal 

necessita deste atendimento, e pra vir á melancias a distancia 

é enorme algumas pessoas vão a pé o atendimento demora 

muito, as pessoas ficam com fome inclusive mulheres gravidas, 

o vereador diz que gostaria de ter uma posição sobre esta 

situação. O vereador frisou que! Nossa cidade foi sempre vista 

como a terra da lavoura e eu fico preocupado quando estar 

se aproximando o festival da lavoura porque se preocupam 

mais com a festa e esquecem da Lavoura!  E quando eu falo 

da lavoura eu falo de tudo aquilo que é agricultura, o 

vereador diz que olhando algumas fotos dos festivais passado, 

como era bonito, além dos desfiles víamos sempre muitas 

coisas que a nossa região cultiva, coisas que o nosso 

agricultou  planta e colhe, como milho mandioca, frutas 

hortaliças ETC, existe um sitio cultural, mais eu fico me 

perguntando onde fica a reflexão a respeito da agricultura do 

nosso Município? Eu acho que seria de grande importância 

que fosse feito um simpósio durante o festival da lavoura, 

chamar os agricultores discuti sobre a agricultura do  nosso 
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Município, ou não incomoda aos senhores saber que todo o 

nosso dinheiro da agricultura vai pra a cidade vizinha? Eu fico 

muito preocupado, inclusive na hora da campanha para 

estarmos aqui umas das minhas falas era justamente minha 

preocupação com a agricultura do nosso Município porque 

nós não temos recuperado isso, nosso potencial é grande nós 

temos um dos maiores potencias do Estado se falando em 

agricultura, e o vereador fez um breve comentário a respeito 

deste assunto abordou varias situações como, incentivo ao 

agricultor que não temos, também não temos um estudo do 

nosso solo para sabermos o que se plantar ETC, e finalizou 

dizendo que estão muito preocupados com as atrações que 

vem para o festival, mais eu me preocupo com estas questões. 

E em seguida a palavra foi passada para o vereador Dogival 

Antônio que saudou na mesa e os demais presentes na 

reunião e começou falando, que se sente de mãos atadas e 

muito triste em relação a agricultura do nosso Município, 

porque? Nós temos quatro tratores para atender ao nossos 

agricultores, mais primeiro é atendido aquelas pessoas que 

não precisa estou me referindo ao ex-prefeito onde a maquina 

primeiro passa a maioria das horas em sua terras, só depois é 

que vai atender aos outros, e não é só isso as outras maquinas 

carros grandes também! E ai eu pergunto a vocês! Como é 

que o nosso Município vai progredir desse jeito? se é deixado 

de atender o pequeno agricultou para atender aqueles que 

mais tem condições! o vereador diz que isso é falta de 

organização, e que nosso município tem jeito sim! se agente se 

unir, vereador prefeitura sindicatos associações, todos os 

órgão públicos, se não existir isso nosso Município vai ficar 

cada vês pior, aqui nós não temos cooperativa que possa 

comprar nosso produto por um preço justo, e ai acaba que 

nossa renda vai toda pra fora do nosso Município, frisou que 

não temos aqui um agrônomo, para estar  analisando nossas 

terras e verificando o que mais  dar produção em nossas terras, 

mailto:camaracal@hotmail.com
http://www.camaracalcado.pe.gov.br/


 

 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO – PE 
        PRESIDENTE: José Maria da Silva - 1º SECRETÁRIO: José Vieira de Souza Neto – 2º SECRETÁRIO: Marcone Ferreira da Silva   

 

__________________________________________________________________ 
Rua Luiz Inácio dos Santos, 91 Centro - CEP 55.375-000 – Calçado PE - CNPJ: 11.240.181/0001-40 
Telefone: (87) 3793-1128 - E-mail: camaracal@hotmail.com – WWW.camaracalcado.pe.gov.br  

 

e ai termina como estar, nossa agricultura ficando cada dia 

pior. Falou da academia da cidade disse que na frente estar 

bonita mais por trás deixa a desejar, estar muito feia é preciso 

que seja feito o fechamento de trás também, o vereador  

falou da UBS que já estar pronta muito bonita mais tem que 

funcionar, não adianta prédio bonito sem médico para 

atender o povo. O vereador falou dos banheiros da praça de 

eventos que tanto pediu aqui para se feito e estar ai mais uma 

festa e os banheiros não foram feitos espero que o ano que 

vem como é ano politico que seja feito esses banheiros. E logo 

em seguida a palavra foi passada para o vereador Severino 

ramos dos Santos  Silva que saudou a mesa e os demais 

presentes na reunião, e começou seu discurso, falando dos 

buracos que existe na PE 158, e disse que o senhor prefeito vai 

sanar este problema mesmo que seja com recurso próprio 

caso o DER não possa liberar em tempo abio a operação tapa 

buracos nesta PE, disse que as lâmpadas que estão 

queimadas também vão serem trocadas, e as ruas ficaram 

mais claras falou também da passagem molhada do sito 

umbuzeiro, disse  que depois da festa esta obra vai ser feita, 

disse que andando pelas rua realmente viu que existe muita 

metralha e que isto é um sinal de que  estar se reformando 

mais que a metralha tem que ser retirada das ruas, sobre a 

agricultura o vereador diz que ultimamente não anda muito 

boa hora tem muita chuva outra hora a falta dela mais disse 

que isso é coisa da natureza, mais que precisamos nos unir 

executivo e legislativo para juntos incentivarmos os 

agricultores. E sobre a UBS, o vereador disse que vai conversar 

com o senhor prefeito  para que esta ubs  seja inaugurada o 

mais rápido possível, e que tenha médico para assim estar 

melhorando a saúde do nosso Município. E não havendo 

matéria para ser discutida ou votada em nome de Deus o 

todo poderoso o senhor presidente encerrou os trabalhos. 

Calçado 16/09/2019.    
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