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Ata da 25ª reunião Ordinária da 3ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. 

José Maria da Silva. Calçado 04/11/2019 (dois mil e dezenove). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 04 de 

Novembro 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, Antônia de Souza Silva, Raí Vinicius, Severino Ramos dos 

Santos  silva Carlos Roberto e Otoniel Sobral. O presidente abriu a 

reunião em nome de Deus o todo Poderoso e convidou o vereador 

Carlos Roberto para fazer a leitura de um texto bíblico o qual foi lido 

“Sê firme em teus sentimentos e seja uma a Tua palavra ecle.5,10” 

Prosseguindo os trabalhos o senhor presidente pediu que fosse 

registrado todo o expediente e foi  registrado: o Requerimento nº 

008/2019 do vereador José Maria da Silva requerendo que seja 

colocada a Água de São jáqui  para o povoado de Riacho Dantas e 

Requerimento nº 003/2019 da vereadora Antonia de Souza silva 

requerendo que seja levado iluminação para a zona rural, local 

onde foi citado em seu requerimento, oficio nº47da mesa diretora 

encaminhando os projetos nº005/2019 e projeto nº006/2019 do 

executivo para a comissão de orçamento e finanças  e oficio nº48 

da mesa diretora encaminhando os projetos nº005/20190 e projeto 

º006/2019 do executivo para a camisão de redação e justiça a fim 

de iniciarem as tramitações necessárias ao andamento dos projetos 

do executivo. Logo em seguida a senhor presidente passou para os 

vereadores inscritos no expediente, e o vereador Otoniel sobral usou 

a tribuna cumprimentou a mesa e os demais presentes na reunião, e 

abordou a situação dos ônibus que carregam os estudantes para as 

escolas, disse que estar cansado de ouvir discurso nesta casa se 

pedindo para que esses ônibus sejam arrumados, que seja passado 

por uma manutenção, mais infelizmente não se faz nada, e ele 

perguntou mais uma vez! O que vai ser preciso fazer para que os 
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alunos andem com mais segurança nesses carros! infelizmente hoje 

não tem nem uma, lembrou também do portal da entrada da nossa 

cidade obra inacabada feita com o dinheiro publico, que nosso líder 

do governo diz que vai terminar e até agora nada, obra esta licitada 

em cento e quarenta mil reais,  dinheiro publico, disse que isto é falta 

de respeito com o nosso povo. Falou também sobre os buracos que 

tem na PE 158, o vereador achava que com o festival da lavoura 

este problema ia melhorar este ano não funcionou o tapa buracos.  

falou também da quadra do Sebastião Tiago, disse estar 

abandonada, o líder sempre diz que vai ser terminada mais esse dia 

nunca chega, disse também que a saúde falta tudo, perguntou 

onde estar essa saúde boa que se fala aqui porque eu não vejo, 

falou também do fardamento que até hoje ninguém fala nada e 

não sabemos como vai ficar, disse que a água que estão mandando 

para a casa do pessoal é muito salgada, não dar pra fazer quase 

nada com ela. E terminou dizendo! Eu peço que o senhor prefeito 

cuide do nosso Município.  Logo em seguida a palavra foi passada 

para o vereador Raí Vinicius que saudou a mesa e os demais 

presentes na reunião, fez um breve comentário do que estar 

faltando nesta casa, citou alguns itens, e disse ter uma duvida que 

gostaria de saber! É que, se os aprovados no ultimo concurso vão 

serem chamados ou não? Porque foram abertas vagas, o pessoal 

que foi aprovado, muitos ainda não foram chamados, enquanto isso 

se contrata gente a vontade. O vereador também falou dos 

transportes do nosso Município e convidou seus colegas para que 

façam o percurso dos ônibus juntos com os estudantes para 

poderem ver como tem irregularidades, disse que isso é muito sério 

pode acontecer uma tragédia, disse que lá dentro tem pessoas   

seres humanos que merecem todo nosso carinho e respeito, disse 

também que as ações que são executadas para este outubro rosa 

são tiradas do bolço dos agentes de saúde o vereador acha isso 

uma irresponsabilidade muito grande, falou também dos 

coordenadores pedagógicos, disse ter uns que ainda não são 

formados e ficam trabalhando como se fosse, eu fico muito 

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  

 

preocupado com isso, disse que as escolas estão cheias de 

estagiários, que tem muitos profissionais bons mais tem outros que é 

gritante, disse também que os secretários não vem a esta casa para 

nos explicar nada, isso também é  gritante. Falou da rua 21 de Abril 

disse que não fizeram nada, disse que as ruas estão extremamente   

escuras e que as pessoas tem medo de andar nas ruas, falou das 

reformas que estão ai sem serem acabadas, incluindo o estádio 

Rafael pasto, o portal como já falou o vereador Otoniel, falou 

também dos entulhos que tem nas ruas, sabemos também que a 

população tem também sua contribuição de culpa, por enquanto 

fica aqui o meu apelo para que se resolva essas questões citadas 

aqui hoje e depois apontaremos outras. Logo em seguida a palavra 

foi passada para o vereador Dogival que saudou a mesa e os 

demais presentes na reunião e começou seu discurso, e disse que a 

situação do nosso município em dinheiro é fácil, mais em ação é 

zero, o vereador falou que o ano passado o pessoal aposentado 

pela previdência da nossa cidade em dezembro receberam 

somente o decimo terceiro e que o mês não foi pago até hoje, e já 

soube quer este ano vai ser a mesma coisa, deixou aqui um apelo 

para que a presidente do sindicato dos funcionários publico deste 

Município seja convocada a vir aqui esclarecer esta situação porque 

com certeza ela tem essas resposta para nós, e que também venha 

aqui nesta casa a presidente do fundo de previdência da nossa 

cidade esclarecer para cada um de nós a real situação do fundo de 

previdência desta cidade. O vereador também falou da iluminação 

da nossa cidade disse estar muito escura, que tem funcionário e 

dinheiro para resolver esta situação não resolve porque não querem, 

disse o vereador que a questão do estádio Rafael pastor tem 

dinheiro sim para ser resolvido o problema, disse que tem nos cofres 

públicos para este fim aproximadamente ( quatrocentos e cinco mil 

setenta reais e nove centavos) disse que esses valores são do tribunal 

de contas do nosso município, fez também um comentário de uma 

firma que loca carros para a secretaria de saúde leu alguns itens e 

valores  achando um absurdo tudo isso, leu mais alguns itens de 
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despesa como mais locação de veículos e gasto com combustível e 

o vereador acha tudo isto um absurdo, disse que vai estar sempre 

fiscalizando e informando a população de tudo que ele apurar,  

para resolver o problema  Disse que a receita prevista arrecadada 

até 2019 é de ( vinte milhões oitocentos e vinte e oito reais e  

dezesseis  centavos) e a estimativa até o termino do mandato que 

vai vir para o nosso Município  é de aproximadamente ( trinta e 

quatro milhões ) e terminou seu discurso dizendo que todos os 

vereadores podem fiscalizar. E logo em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Carlos Roberto que usou a tribuna saudou 

a mesa e os demais presentes na reunião, fazendo um relato sobre a 

questão do regimento interno desta casa sobre a questão da 

câmara liberar ou não as transmissões das reuniões desta casa, o 

vereador leu o artigo 225 deste regimento onde fala deste assunto 

explicou alguns  itens e o vereador acha que seria melhor liberar  

porque aqui é a casa do povo os anseios do povo, mesmo porque 

ninguém pode proibir de ser transmitido ou colocado em redes 

sociais aquilo que o vereador estar falando é claro com a sua 

permissão, nesta casa diz o vereador ninguém é impedido de assistir 

as reuniões mais muita gente não vem por vários motivos e assim 

sendo transmitido, o povo fica sabendo através dessas transmissões o 

que se passa aqui dentro, desta casa então nós podemos  falar aqui 

o que quiser porque somos invioláveis nas nossas falas e já que o 

povo não vem ate  aqui nós vamos até lá através das vozes. O 

vereador diz ter ficado muito triste quando viu nas redes sociais uma 

determinação do governo do Estado onde vai montar um 

policiamento diferente do Detran, vai montar uma equipe 

diferenciada para andar por todo o estado de Pernambuco e quem 

tiver seu veículo ou moto atrasada vai ser recolhida, deve ser para 

arrecadar dinheiro para pagar o decimo terceiro do seus 

funcionário,  estou falando isso e fico triste é de ver que muitos 

prefeitos aderiram a isso, o nosso Estado tem muitos municípios 

pequenos que sobrevivem em cima de duas rodas, são pais de 

família que vem na rua comprar seu pão, outros são moto taxistas 
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que vive ganhando o pão dos filhos, e a maioria não tem como 

deixar suas motos em dias mesmo porque os impostos são caros, e 

cadê os prefeitos para defender seus municípios e não deixar isso 

acontecer? E pedir um tempo para que posam se adequar a 

situação, essa decisão vai terminar de acabar com o nosso povo. O 

vereador diz que hoje era pra ser motivo de alegria por estarem a 

mais de um mês sem se reunirem, mais infelizmente tem coisas que 

tem que serem ditas, mós contratamos um assessor para nos repassar 

os atos que acontecem dentro do nosso Município,   o que é feito 

com o dinheiro publico, porque a administração diz uma coisa mais 

a realidade é outra, e ai eu pergunto qual é o compromisso tão 

grande que tem a secretaria de saúde? Porque gente é um absurdo 

muito  grande, tem outras secretaria como a educação e outras 

diversas que até dar pra relevar, mais no fundo de saúde no mês de 

maio foi gasto com transporte 29 mil e trezentos reais so para atender 

os anseios deste fundo, um fundo que não tem pra onde ir! e assim 

também aconteceu em outros meses,  Isso é um absurdo, essa 

administração deve explicação ao povo do município porque eles 

estão sendo lesados, e nós temos que defende-los, e não adianta vir 

aqui defender não, tem que trazer é explicação de tudo, o vereador 

leu vários empenhos de locação de carros para varias secretarias 

inclusive falando de valores e acha isso um grande absurdo, o 

vereador solicitou que na próxima reunião seja dito na reunião quem 

é o dono dos veículos e os motoristas, e documentos dos carros, e 

condutores,  da saúde e educação, porque disse  vereador que 

todo mês se desfila um transporte que é adquirido em Brasília, acho 

um absurdo isso acontecer, que fique bem claro no fundo municipal 

de   saúde, mais como calçado estar cheio de funcionários 

fantasma, gente que mora em outro lugar e recebe como se 

estivesse trabalhando aqui, eu acho que temos que esclarecer tudo 

isso temos que nos juntar nós os quatros vereadores que querem o 

bem para o município, sei que os outros querem também mais 

acabam atendendo o que o prefeito manda essa é a nossa 

diferença.   Logo em seguida a palavra foi passada para o vereador 
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Severino Ramos que usou a tribuna saudou a mesa e os demais 

presentes na reunião, e começou dando os parabéns ao presidente 

pelo trabalho feito na casa disse que é um orgulho para todos 

chegar nesta casa e ver tudo muito bem organizado, e falou dos 

ônibus, disse que esses ônibus já vieram da gestão passada e que 

não é fácil dar a assistência a esta frota, que já estar muito 

desgastado e segundo o vereador o prefeito faz o que pode mais 

não dar vencimento de arrumar, e que vai sentar com o prefeito 

para ver o que pode ser feito. O vereador falou também do portal 

da entrada da cidade e disse que como todos sabem, esta é uma 

obra feita com recurso próprio, e pela crise que estamos 

enfrentando o prefeito  estar fazendo esta obra por etapa mais que 

vai terminar, disse ainda que o gestor estar de parabéns, porque em 

meio a crise ele ainda faz muita coisa e se preocupa com tudo e 

com todos os setores do Município e disse que não é fácil administrar 

nossa casa que é tão pequena  imagine um município! Vejo o 

prefeito sempre correndo a traz de  deputados governador senador 

tudo para trazer recurso para o nosso Município, o vereador falou 

que a saúde do Município é excelente disse que viaja muito e estar 

perguntando ao povo e a resposta do povo é sempre que a saúde 

estar ótima, disse que se não tem médico aqui se lava a pessoa pra 

outros lugares como, Recife Garanhuns, se faz exames ultrassom tudo 

de graça e por isso o vereador não ver estar saúde tão ruim como 

vocês  falam aqui, e neste momento o vereador Roberto pediu um 

minuto da fala e o vereador Severino concedeu, e o vereador 

Roberto lhe perguntou! Se a saúde estar tão boa porque não tem 

médico nos PFSs e o vereador Severino lhe respondeu! Acho que o 

senhor não anda nos PSFs e se você quiser lhe convido para irmos  

nos PSFs e verificar se tem ou não. E o vereador falou sobre a água,  

que é colocada nas casas , disse atendeu em um dia seis famílias, e 

que cada um vereador tem o seu dia de atender o seu povo é só 

procurar o prefeito, vamos nos unir mais e ajudar a administração e 

não só criticar, falou do deputado da oposição e disse ! o deputado 

de vocês também teve muito voto aqui, será possível que ele não 
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pode mandar uma carrada de agua pra ajudar também? Falou 

para o vereador Raí que não sabia que as ações do  outubro rosa 

estava sendo pago pelos agentes de Saúde mais que vai procurar 

saber e dar uma resposta. Falou sobre a rua 21 de Abril e disse que as 

obras vão se iniciar imediatamente. Disse que a iluminação publica 

vai ser começado a ser solucionado o problema, e que estar aqui a 

disposição de todos. E não tendo mais vereador inscrito no 

expediente o senhor presidente passou para ordem do dia e 

colocou em discursão o requerimento nº08/2019 do vereador José 

Maria da silva, o vereador Carlos Roberto usou a tribuna e disse que 

também fez um requerimento desse  mais que era para ser levada a 

água de Santa Rita, até hoje ele não teve resposta mais torce para 

que o do presidente seja atendido pois quem vai ganhar com isso é 

a população de Riacho Dantas. foi aprovado por unanimidade, 

também foi colocado em discursão o requerimento nº003/2019  da 

vereadora Antonia de Souza também não ouve discursão e foi 

aprovado por unanimidade. E não havendo mais matéria a ser 

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

presidente encerrou os trabalhos, Calçado 04/11/2019. 
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