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- Ata da 5ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado 09/03/2020 (dois mil e vinte). 

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

Março 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, 

Raí Vinícius  Carlos Roberto, Antonia de Souza Silva e Severino Ramos 

dos Santos silva. Foi comprovada a ausência do vereador Otoniel 

Sobral. O Presidente abriu a reunião em nome de Deus o todo 

Poderoso e convidou o vereador Severino Ramos dos Santos  Silva para 

fazer a leitura de um texto bíblico, o qual foi lido “No dia da Ira, a 

riqueza será inútil, mas a justiça liberta da morte pr 11,4”  Prosseguindo 

os trabalhos o Sr.  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. Logo em seguida o sr presidente pediu 

que fosse registrada toda a matéria: e foi registrado os pareceres das 

comissões de Redação e Justiça, Orçamento e Finanças, Educação 

Saúde e Assistência Social, aos projetos  de Lei nº001/2020 do 

Legislativo nº002/2020 do Executivo, e nº004/2020 também do 

Executivo. E não havendo mais matérias e serem registrada, o senhor 

presidente passou para os vereadores inscrito no expediente, e o 

vereador Raí usou a tribuna cumprimentou a mesa e os demais 

presentes na reunião, e começou seu discurso falando a respeito da 

distribuição de água do nosso Município, e sugeriu que a pessoa 

responsável por esta distribuição de água viesse aqui para esta 

casa para que fosse tiradas algumas duvidas. E logo em seguida o 

senhor presidente passou a palavra para o vereador Dogival Antonio 

do Nascimento que cumprimentou a mesa e os demais presentes na 

reunião e o mesmo começou se desculpando com seu colega 

Severino Ramos dizendo que não tinha falado que ele pegava o 

dinheiro publico, o que eu falei foi que você estava fazendo politica 
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com o dinheiro publico, disse que as águas que são colocadas no 

município são com o dinheiro publico todos aqui sabemos disso, disse o 

vereador que queria fazer um apelo sobre um poço artesiano que 

existe na Mine, o qual já fazem quase quatro meses que estar 

desativado e eu peço que você leve o caso a secretaria de 

abastecimento, para que seja resolvido, e também tem o problema do 

poço de Bolachinha, pedi varias vezes aqui que fosse tirada a caixa de 

lá e fosse colocada em uma residência mas até agora não fui 

atendido, tem outro poço que foi feito agora a pouco em frente a 

casa de Pedro Inácio, e também não foi colocado a caixa, lá é divisa 

de Mine e Lage dos Pintos. Disse que os bancos da feira do sábado 

aqui em Calçado os Bancos são colocados já na quinta feira em frente 

ao comercio de Zé da Ração, é bom que isso seja corrigido, porque 

estar atrapalhando o comercio dele.  O vereador pediu também que 

fosse colocado uma placa de identificação no local onde os carros 

que carregam o povo para Lajedo ficam, falou também da UBS que 

fica perto do cemitério, que foi feito e estar lá abandonado, é uma 

pena, pois o prédio é grande mais estar lá as moscas, o vereador diz 

que quer saber realmente onde é que os ônibus escolares estão 

abastecendo, porque ele ver os mesmos abastecendo em vários 

lugares, e ele quer saber quem realmente ganhou esta licitação. E 

logo em seguida a palavra foi passada para o vereador Marcone 

Ferreira que saudou a mesa e os demais presentes na reunião, e 

começou seu discurso, o vereador falou que o poço que o seu colega 

Doge falou aqui vai ser trocada a bomba por uma nova, á que esta lá 

já foi consertada varias vezes mais não tivemos um bom resultado, e a 

caixa do poço localizado nas terras de seu Zé Inácio já estar 

comprada disse que vai ser resolvido,  disse que o de Bolachinha não 

estava lembrado deste problema, mais vai levar para o executivo para 

ser solucionado. E logo em seguida a palavra foi passada para o 

vereador Carlos Roberto que se absteve da palavra. O logo em 

seguida a palavra foi passada para o vereador Severino Ramos que 

saudou a mesa e os demais presentes na reunião e começou seu 

discurso falando! Que em nossa cidade o sistema de abastecimento  

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  

 

dos carros da prefeitura mudou hoje se abastece com cartão, a firma 

que ganhou a licitação trabalha com cartão, por isso onde os carros 

estiverem pode ser abastecido, o valor abastecido cai na conta da 

firma que ganhou a licitação, com isso facilita muito o abastecimento 

dos nossos carros, e respondendo ao seu colega Raí, disse que foi o 

secretario de Agricultura e abastecimento  que juntou uns amigos 

pipeiros e vendo a carência muito grande por água na região   de 

mocós e melancias, convidou os amigos  e os mesmos vieram fazer 

esse mutirão de livre e espontânea vontade, o vereador elogiou o 

secretario e seus colegas por essa boa ação que fizeram para o povo 

da nossa cidade. O vereador disse que já estar sendo resolvido o 

problema da iluminação publica da nossa cidade acredita que nesses 

quinze dias já estar tudo resolvido. Disse também que a academia da 

cidade vai ser limpa e vai ficar pronta para que todos possam fazer 

suas atividades lá sem problema, disse também que as estradas vão 

serem arrumadas e que acredita  que nesses quinze dias todas as 

estradas estram prontas. Disse ter sido feita a reforma do PSF  do 

povoado Pitombeira, e disse que o prefeito vai trabalhar para que até 

março esteja perfurados os poços que saíram aqui para calçado, para 

que a população tenha mais água potável em suas casas. finalizou 

seu discurso  dizendo que também estar sendo agilizado a agua que 

vai para o povoado de Riacho Bantas. E não havendo mais vereador 

para falar o senhor presidente passou para ordem do dia e colocou o 

projeto de Lei  nº001/2020 do executivo SIMASE, em segunda discursão 

e não havendo discussão o senhor presidente colocou em segunda  

votação e o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Á seguir 

o senhor presidente  colocou em primeira discursão o projeto de Lei 

nº004/2020 do Executivo que trata do reajuste dos profissionais de 

educação. E o vereador Raí Vinicius usou a tribuna e se desculpou por 

no inicio da reunião não ter cumprimentado as pessoas que estavam 

na plateia, mas disse a todos que sejam bem vindos, disse que no 

projeto existe algumas coisas que precisam serem discutidas, e disse 

que temos um PCC que estar muito desatualizado,  vimos isso precisa 

ser alterado  inclusive nós tínhamos uma proposta de emenda para 

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  

 

este projeto, porem no que queríamos alterar não tinha no PCC e ai 

não adiantava porque só se pode fazer este tipo de emenda se lá no 

PCC tiver o que precisamos, e conversando com a presidente do 

sindicato dos funcionários publico de Calçado chegamos a um 

consenso de que se possível ainda este ano seja feita uma audiência 

publica para se fazer as atualizações necessárias no PCC disse o 

vereador que por causa de uma questão pequena prejudicar um 

publico maior, disse que vão se articular para que esta audiência 

aconteça e que este problema seja resolvido a palavra ficou 

facultada a o vereador Carlos Roberto usou a tribuna e começou 

falando do reajuste salarial dos profissionais da educação, ( disse ser 

uns sofredores) o vereador diz ser Leigo no assunto, mas que se 

preocupa em procurar se informar com quem entende e que 

realmente sabe sobre o assunto diz o vereador que tem umas 

diferença, ( ele não pergunta a empregado do prefeito) disse que o 

PCC estar muito atrasado precisa ser atualizado, o vereador fez um 

breve comentários a respeito  deste assunto, disse ter muita gente boa 

trabalhando com o prefeito, mais também tem muitas que não são, 

disse também ter muitas professoras boas fora da sala de aula, como 

nossa Educação estar decaindo esses bons professores tem que voltar 

pra sala de aula, disse o vereador que outra coisa difícil é você ter suas 

especializações e não ser respeitada, disse ser lamentável onde tem 

pessoas que já tem quase dois anos de doutorado e não recebe por 

isso disse ser lamentável, o vereador explicou mais um pouco o que 

pensa sobre o projeto e o PCC, disse só ter aceitado ter votado este 

projeto assim rápido na condição de termos aqui uma audiência 

publica, chamar realmente os interessados e os políticos, e que seja 

dado os direitos a quem tem isso tem que ser respeitado e quem não 

tem, tem que procurar os seus direitos, e não tendo mais vereador para 

discutir o projeto o senhor presidente colocou em primeira votação o 

projeto de Lei do executivo nº004/2020, o projeto foi votado e 

aprovado por Unanimidade. E logo em seguida o senhor presidente 

colocou em primeira discursão o projeto de lei nº 002/2020 do 

executivo(  reajuste dos Agentes de saúde e de Endemias) e o 
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vereador Carlos Roberto voltou a tribuna e fez um breve comentário a 

respeito do projeto nº 002/2020 e finalizou elogiou os profissionais de 

saúde, e logo em seguida o projeto foi para a primeira votação, foi 

votado e aprovado por Unanimidade. e logo em seguida o senhor 

presidente colocou em primeira votação o projeto de Lei nº001/2020 

do Legislativo que trata do reajuste dos servidores da Câmara 

Municipal de Calçado PE, e não ouve discursão, o projeto então foi 

para a primeira votação 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 

09/03/2020.  
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