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Ata da 31ª reunião Ordinária da 3ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. 

José Maria da Silva. Calçado 16/12/2019 (dois mil e dezenove). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 16 de 

Dezembro 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: Otoniel Sobral 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, Carlos Roberto, e depois de já ter 

começado a reunião o vereador José Vieira de Souza Neto chegou 

na reunião, e com a permissão do senhor presidente o vereador 

permaneceu presente na reunião. Foi comprovada a ausência do 

vereador  Severino ramos dos Santos Silva. O presidente abriu a 

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

Antonia de Souza para fazer a leitura de um texto bíblico o qual foi 

lido “Bem aventurados os mansos porque herdaram a terra” Logo 

em seguida 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 7x1 (voto) votando o contrario o senhor Carlos 

Roberto da Silva, justificando que não estava presente na reunião 

anterior, e assim não poderia aprovar aquilo que não ouviu. E como 

não tinha matéria para ser registrada o senhor presidente passou 

para os vereadores inscrito no expediente, e o vereador Dogival usou 

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

começou fazendo uma analise de tudo que foi pedido,  tanto com 

requerimentos,  como verbalmente e que não foram atendidos, e ai 

o vereador fez uma lista e foi descrevendo, começou pela 

passagem molhada do sitio umbuzeiro, que não foi feita, falou 

também do portal que só começaram e não terminaram, falou da 

farmácia básica que este ano não teve remédio para a população. 

Falou da quadra do municipal, estar do mesmo jeito, disse que seu 

pedido para ser feito os banheiros da praça de eventos também 

não foi feito, disse que também não foi feito a manutenção dos 

ônibus, não foi feito a manutenção no cemitério novo. E o vereador 
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perguntou aos vereadores o que foi que esta administração fés? E 

disse! Foi feito calçamentos em algumas ruas, falou do PSF, que foi 

feito mais que não estar funcionando, e falou em outros itens, disse 

que não foi feito quase nada em relação ao montante de dinheiro 

que chega todo mês para esta cidade. Falou que durante esses três 

anos nosso município não cresceu nada, só diminuiu, disse que 

espera que em dois mil e vinte os vereadores possam fiscalizar melhor 

todas as ações do executivo, e finalizou desejando um feliz natal e 

um ano novo cheio de realizações para todos. Logo em seguida a 

palavra foi passada para vereador Raí Vinicius que saudou a mesa e 

os demais presentes na reunião, e começou seu discurso falando! 

Que é hora de se fazer alguns questionamentos, coisa que o 

vereador Doge já fez, Mais faço uma pergunta! Ouve crescimento 

no Município?  O vereador  diz que não sabe a opinião dos seus 

colegas, mais a sua é que! Este ano foi um ano em que esta casa foi 

mais desprestigiada, e disse que do pouco que foi dito e pedido aqui 

não foi realizado  pelo executivo,  disse que na educação não 

tivemos o crescimento que se esperava, na saúde também, não 

aconteceu o que se esperava, falta muita coisa para se atender 

com mais dignidade a nossa população, disse que a agricultura 

também foi muito desvalorizada não ouve incentivo, Esporte e 

cultura deixou muito a desejar, disse que na assistência social 

também pouco foi feito, falou também do portal que não foi 

terminado, disse que a quadra também não foi feito nada esta do 

mesmo jeito, disse que gostaria de saber qual a programação da 

festa da emancipação politica, do nosso município, disse que estão 

acabando com as festas e comemorações importante da nossa 

cidade, falou que o ano que vem, é preciso que as informações 

possam chagar as pessoas como se deve, ( nem que seja com um 

carro de som na rua) agradeceu pelo ano que estar terminando e 

pelos trabalhos de cada um, e disse que espera que o ano de 2020 

seja de muitos trabalhos e sobre tudo de muita coerência, e desejou 

um feliz natal e que dois mil e vinte seja melhor do que 2019. E logo a 

palavra foi passada para o vereador Marcone Ferreira que saudou a 
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mesa e os demais presentes e começou dizendo! Disse ter feito um 

pedido para que fosse trocado a lixeira de pitombeira, o secretario 

me disse que iria trocar colocando duas lixeiras, estamos no 

aguardo, falou do seu pedido de ser feita a manutenção dos 

canteiros lá na pitombeira e lhe foi prometido que vai ser feito, falou 

também da quadra, de Pitombeira requerimento seu, estar também 

no aguardo de que seja feita,  e sobre o campeonato, o vereado diz  

que foi repassado para ele que é porque os times estavam jogando 

fora, sobre agricultura precisa sim ser melhorado muito para atender 

a demanda do nosso povo, espero que o ano que vem possamos 

trabalhar mais, e melhor, e finalizou, desejando a todos um feliz natal 

e um ano novo cheio de realizações. E logo em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Roberto, que cumprimentou  a mesa e os 

demais presentes na reunião, e começou seu discurso falando!  Que 

sua fala é para fazer alguns relatos da nossa administração, e vendo 

a fala  dos seus colegas, Raí e Dogival é mais ou menos o que vou 

falar, indignando porque a gente esperava que esse ano fosse um 

ano melhor do que o ano passado, mas infelizmente tivemos uma 

saúde este ano bem mais ruim do que o ano passado, sabemos que 

a saúde estar ruim em todo lugar, mais sabemos que quando temos 

um gestor, que coloca sua administração lá em cima, mais nós 

sabemos que na pratica não é do jeito que eles falam, disse que na 

saúde não tem médico e os que tem não visita as pessoas os 

doentes, vai na farmácia Básica só tem as paredes, mais infelizmente 

na boca do prefeito é a melhor administração do mundo. Falou da 

Educação e disse que é uma tristeza, disse que na próxima semana,  

vai haver a formatura da turma da creche, e é uma tristeza você vai 

ver muitas crianças ai de cinco anos se formar sem saber lê nada, e 

qual é o avanço desta educação?  Se a base de tudo não 

aprendeu! Um montão de professores sem  qualificação nem uma, o 

vereador diz  que se lembra que nas gestões passadas quando ia 

para a formatura da creche todos ficavam emocionados de ver  os 

alunos de cinco anos lendo corretamente,  e disse que hoje o 

pessoal vão mudar de escola sem saber de nada, e perguntou o 

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  

 

que vai ser feito no inicio do ano letivo agora em fevereiro? Disse que 

nas nossas divisas estão todos os alunos, em outros lugares, e nós só 

perdendo alunos, o vereador sugeriu que o prefeito deveria 

conversar com a secretária para que ela fizesse umas palestras nas 

divisas do município pra ver se nós  resgatávamos  essas pessoas, 

porque essas cidades pequena como a nossa praticamente 

sobrevivemos da educação. Falou da rua ao lado do núcleo, desse 

ser uma humilhação com aquele povo, uma rua tão pequena e 

com tantos problemas de infra estruturas, o vereador diz que não há 

necessidade do prefeito ficar deixando pra fazer tudo no ano 

politico não! Não se diz que ele já estar eleito! Falou do saneamento 

de Riacho Dantas que não teve jeito de sair, falou também da 

passagem molhada do sitio umbuzeiro, disse que também não 

fizeram, e perguntou se não foi feito nada disso pra onde estar indo o 

dinheiro do Município? o vereador diz que foi muito pedido nesta 

casa,  copias de vários contrato de varias secretarias e nunca veio 

nada pra nos esclarecer, e se isso acontece é porque tem muita 

coisa errada porque se não tivesse mandavam tudo que se pede 

nesta casa, disse que termina o ano muito triste porque tem muita 

coisa dita e feita mais só na teoria porque na pratica é muito 

diferente, nada funciona, e disse que Deus ilumine a consciência de 

quem administra o dinheiro do nosso município, que faça isso de 

maneira justa, menos humilhante, disse que espera que o ano que 

vem tenhamos mais ações dentro deste Município de menos 

conversa e mais trabalho, finalizou desejando um feliz  natal e um 

ano novo cheio de muita paz para todos. E não havendo mais 

matéria a ser discutida ou votada em nome de Deus o todo 

poderoso o senhor presidente encerrou os trabalhos. Calçado 

dezesseis de Dezembro de dois mil e dezenove. (2019)      
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