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- Ata da 7ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado 18/05/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 18 de Maio 

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: 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 Antonio do Nascimento, Antonia de 

Souza Silva Otoniel Sobral, Carlos Roberto da Silva e Severino Ramos da 

Silva. Foi comprovada a ausência do vereador Raí Vinicius. O 

Presidente abriu a reunião em nome de Deus o todo Poderoso e 

convidou o vereador José Vieira da Souza Neto para fazer a leitura de 

um texto bíblico, o qual foi lido “Bem aventurados os aflitos, porque 

serão Consolados. t.5,5”  Prosseguindo os trabalhos  e não tendo 

,matéria para ser registrada o senhor presidente passou para os 

vereadores inscritos no expediente, e o vereador Dogival Antonio 

saudou a mesa e começou falando da pandemia! calamidade que 

assola o mundo inteiro, lamentou o que estar acontecendo, e disse 

que se Deus quiser nós vamos vencer esta batalha, disse também que 

a parte carente do nosso Município é o que mais sofre, disse que nosso 

município estar controlado diante do que estar acontecendo no resto 

do mundo, disse que nosso município recebeu uma verba de mais de 

um m milhão de reais para ser aplicado na saúde em consequência 

desta pandemia que ai estar, disse que esta é uma verba do governo 

Federal, falou que ele e os demais vereadores vão fiscalizar para que 

este dinheiro seja gasto exclusivamente na saúde, o vereador diz ter 

ocorrido um fato onde um comerciante conversou com  ele e  disse 

que no seu comercio tinha gente entrando sem mascara, já que existe 

um decreto que não se pode andar na rua e nem entrar em nem um 

comercio sem o uso de mascara, disse que nem todo mundo  tem 

condições de fazer suas próprias mascaras, e que se veio esta verba o 

executivo poderia fornecer mascara para a população frisou que na 

unidade de Saúde estar faltando material para se aplicar insulina em 
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quem é diabético, e disse! Se o dinheiro vem para saúde vamos gastar 

com a saúde, eu não estou errado de forma alguma em reivindicar o 

que a população tem direito. E logo em seguida o vereador Carlos 

Roberto usou a palavra cumprimentou a mesa e começou 

parabenizando o senhor presidente pela volta aos trabalhos, e disse 

que estávamos passando por uma situação muito grave em todo o 

mundo disse não estar bom pra ninguém, a situação é realmente de 

calamidade publica para o mundo inteiro, e nós que somos 

fiscalizadores das ações do executivo temos a obrigação de fazer isto 

para o nosso povo, e eu parabenizo a volta aos  trabalho desta casa 

porque desde do começo desta pandemia nós não sabemos de nada  

que estar sendo feito para esta calamidade, nós não temos 

informação nem uma a não ser quem estar ao lado do executivo, disse 

que a cidade estar sem prefeito tem dias que ele vem ai  e agente 

nem fica sabendo, mesmo porque ele é do grupo de risco, não pode 

esta se expondo muito, mais mesmo ele estando distante ele tinha que 

deixar as instruções do que tem que ser feito, porque quem estar ai 

estar fazendo do jeito que quer,  tem o caso das estradas que choveu 

muito e nós estávamos precisando, só que as chuvas já se foram e as 

estradas estão precisando serem arrumadas, e até agora nada, disse 

ter muitos contratados ai o secretario poderia aproveitar um ou dois 

colocar em alguns trechos e ai fazendo, eu sei que tem trechos que 

foram feitos mais os que não foram estão péssimos. Sabemos que as 

oficinas são serviços essências e porque não aproveitar este tempo 

para se fazer a manutenção dos carros da educação para que 

quando começarem as aulas não tenhamos problema com os ônibus 

que tanto se fala aqui. O vereador falou que desde de Dezembro que 

entra dinheiro extra no nosso município, e nós não sabemos o que é 

feito deste dinheiro, isso é falha nossa, falou da pandemia disse que o 

nosso município até terça feira estava tranquilo, mais o vírus chegou 

em nossa cidade sabemos que veio de fora mais já é uma grande 

preocupação, e a secretaria diz uma coisa e vemos é outra,  diz que a 

família da paciente estar sendo monitorada em casa e quando 

agente sai na rua ver o pessoal da família transitando na rua isto é 
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preocupante. Sabemos que veio para esta pandemia mais de um 

milhão de reais e se diz que o prefeito estar fazendo muito para isto, eu 

vejo as duas barreiros que estão fazendo nas estradas da cidade, se 

fala em hospital de apoio a esta doença, mais foi usado o PSF que 

estava pronto e parado, estão não foi gasto quase nada se 

comparando com o montante que veio. O vereador diz ter ido na 

unidade de Saúde levar uma pessoa doente, disse ter sido muito bem 

atendido pelo médico, pela enfermeira, mais infelizmente tem lá uma 

recepcionista , que pra me não serve pra trabalhar naquele lugar, o 

vereador narrou varias situações que presenciou desta pessoa  coisas 

inadmissível que ela fez sem que fosse a sua função, até receitar 

remédio ela fez pelo telefone, é preciso que seja tomada as 

providencias a respeito desta pessoa. O vereador frisou que seria bom 

ser feito uma planilha dos valores que estar sendo gasto com a saúde 

especialmente com este recurso que veio por causa desta pandemia, 

para que nós todos vereadores desta casa ficasse sabendo e poder 

está passando para quem nos pergunta. O vereador também gostaria 

de saber o que vão fazer com aquele terreno que era o matadouro  

velho que tinha umas maquinas trabalhando lá e é bom que nos 

esclareça o que é que vai ser feito lá. E não tendo mais matéria a ser 

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

presidente encerrou os trabalhos. Calçado 18/05/2020.    
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