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- Ata da 8ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado 25/05/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 25 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 Raí 

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

Poderoso e convidou o vereador Dogival Antonio para fazer a leitura 

de um texto bíblico, o qual foi lido “No presente permanecem três 

coisas: fé, esperança e caridade: porem, a maior delas é a caridade. 

1cor 13,13”  prosseguindo os trabalhos o senhor  presidente pediu que 

fosse feita a leitura da ata da reunião Anterior, feita a leitura a mesma 

foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi registrado o DECRETO nº  

11-A de 01 de Abril de 2020. Em seguida foi passada a palavra para os 

vereadores inscrito no Expediente.  E o vereador Otoniel saudou a 

mesa e começou falando de um governo que não quer ver o nosso 

Município crescer, falou que desde de dois mil e dezessete que o nosso 

Município não anda, disse que existe muitas obras inacabadas, e citou 

varias delas incluindo a passagem molhada do sitio umbuzeiro que 

tanto é falada aqui. Disse que no nosso município veio muito dinheiro 

principalmente para ser usado nas necessidades desta pandemia que 

estar ai assolando o mundo inteiro, mais disse que aqui é um dos 

municípios que graças a Deus não estar sendo muito afetado, 

sabemos que o dinheiro veio e muito, e o que vemos aqui é uma 

barreira sanitária nas entradas da cidade e alguns psf, serem 

reformados para este fim, mais o vereador acha isso muito pouco para 

ser gasto tanto dinheiro, em relação ao que veio para o município,  

disse que a saúde também não tem nada de boa, apontou algumas 

falhas e disse que o culpado é o administrador, porque o empregado 

segue as orientações do patrão, se o empregado erra o patrão  
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também tem culpa, falou também da Educação e disse que o 

fardamento não foi entregue e que se o aluno quiser tem que pagar 

por ele, falou também da agua que é distribuída para a população 

disse que durante esta gestão só distribuíram agua salgada e de má 

qualidade para o povo e só agora em dois mil e vinte é que estão 

distribuindo agua boa! A minha pergunta é! porque só agora é que 

estão distribuindo agua boa? Falou também dos terrenos que estão 

sendo passada a maquina onde ficava o matadouro, e como seu 

colega Roberto ele também quer saber o que vai ser feito lá. E em 

seguida a palavra foi passada para o vereador Raí que saudou a mesa 

e começou seu discurso dizendo que estava com saudades de estar 

nesta casa, e falar para o povo, disse que queria obter respostas de 

algumas coisas, sobre tudo da Educação, principalmente dos salários 

dos estagiários até a data que foi cancelados, falou do ensino a 

distancia e disse que seria muito bom se alguém da educação viesse 

aqui nos explicar como vai ser esse processo, em virtude de que nem 

todo mundo tem celular e intermete em casa. Disse que também 

gostaria de saber sobre o concurso, porque muitas pessoas saíram e 

como fica esta nova chamada, porque o município não parou em 

virtude do covd 19 e disse também que sente as coisas aqui no nosso 

município ainda sem muita transparência, principalmente a respeito 

das ações sobre o covd 19, porque somos bombardeados com muitas 

informações e não sabemos o que é verdade ou não, disse que 

gostaria de saber o que está sendo feito com esses dados que estão 

sendo coletados nessas barreiras sanitárias, disse ter mandado 

mensagem para a secretária de saúde para saber informações a 

respeito de tudo que estar sendo feito, mais não obteve resposta, disse 

ir procurar outros caminhos para isto, disse o vereador que fica 

imaginando que se é coletado esses dados e não tem um plano de 

ação em cima deles, então estamos fazendo um trabalho 

desnecessário, disse que as barreiras são necessárias mais sabemos 

que o viro em um ritmo mais acelerado ele é transmitido através das  

pessoa e tem muita gente assintomática, acho bom a secretaria estar 

atenta a isso junto com a vigilância sanitária, e se estão fazendo ações 
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de informações junto aos serviços essências. Falou sobre a 

infraestruturas  eu achava que o atraso nas obras seria por causa das 

chuvas, mais as chuvas maiores passaram estamos no período de 

inverno e até agora tem ruas e estradas em estado de calamidade, e 

o vereador falou que as chuvas não só deixaram danos nas ruas como 

também mostrou que muitos trabalhos feitos como calçamento e 

outros foram mal feitos e por isso hoje estar desse jeito. A respeito da 

quadra de Pitombeira deixo pra falar na próxima reunião, e quero dizer 

que Calçado não parou por causa do covid 19, as receitas estão ai 

circulando do mesmo jeito, disse o vereador que graças a Deus que a 

agricultura do município estar caminhando, mais eu também quero 

saber quais as ações que estão sendo traçadas para ajudar o 

agricultor e o olhar não ficar só na covid19 e nossos agricultores fiquem 

sem ajuda, sabemos que noventa e nove por cento do nosso 

município sobrevive da agricultura. Logo em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Carlos Roberto que saudou a mesa e 

começou seu discurso, falando  que seus pedidos não foram 

atendidos, pediu que  viesse para esta casa documentos que 

comprovassem o que estar sendo feito no terreno do antigo 

matadouro, pedi também que viesse para esta casa um relatório com 

o que já foi gastos com a pandemia do nosso Município, baseados 

nessas duas parcelas que já veio para o nosso Município, o vereador 

citou o valor das duas parcelas, que fica em torno de um milhão e 

cem mil reais, e é obrigação do prefeito que desse uma satisfação a 

esta casa do que foi feito com esse recurso, falou também da parcela 

estra que chegou em Dezembro , fez um breve comentário a respeito 

do assunto, e disse que não custava nada o executivo dar uma 

explicação de como foi gasto este dinheiro, porque nós precisamos 

destas informações para podermos esclarecer os povo que vem nos 

perguntar, e infelizmente nos não sabemos responder porque é uma 

vergonha, mais não temos essas informações. O vereador falou de um 

fato que aconteceu, um socorro feito pelo samú  e ele acompanhou o 

atendimento até a unidade de saúde, disse que foi um bom 

atendimento elogiou a pessoa  que hoje estar assumindo o cargo de 
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diretor,  disse que o prefeito errou muito em tê-lo tirado da direção do 

hospital no começo da sua gestão, e ter colocado uma pessoa 

despreparada para assumir essa função, somos adversário também 

para mostrar o que for bom. Sobre os respiradores que o prefeito diz ter 

comprado, eu não cheguei a ver, mais gostei do atendimento, 

completamente diferente do que presenciei outros dias, disse também 

que tem funcionários que quando veste uma farda se acha o dono da 

verdade, não são todos, tem uns que realmente usam porque é sua 

função e a cumpri muito bem, disse que esses funcionários 

despreparados é as vezes compromisso de campanha, bota lá só pra 

ter um emprego, o prefeito finge que paga porque o salario é muito 

pouco, e por outro lado o funcionário finge que trabalha, disse que as 

salas estão preparadas para os pacientes do covid, mais graças a 

Deus que não temos nem um paciente precisando, então não estar 

sendo gasto nada além   da água sanitária nas barreiras. Falou das 

estradas que foram feitas choveu e já estar tudo ruim novamente, 

porque o serviço foi mal feito não fizeram a linha das aguas passarem 

e por isso não prestou, disse que pra se resolver o problema da baixada 

primeiro tem que ser resolvido o problema que temos no local onde 

começa o problema, que nesse caso fica ao lado da casa de Maria 

José, isso é falta de inteligência. E logo em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Dogival que saudou a mesa, e falou do 

problema que seu colega Roberto acabou de falar, disse que é um 

descaso o que acontece, que este problema que Roberto falou 

começa lá do campo de futebol, disse ser muito lixo que desce de lá e 

que quando chove causa todo este transtorno aqui embaixo 

precisamente em frente ao correio, disse que a população que reside 

naquela localidade estão passando maus momentos, falou da praça 

de eventos, disse que não deixaram os canos adequados para que a 

água pudesse escorrer normalmente, não adianta só falar aqui e o 

prefeito não executar, mesmo assim estamos sempre aqui falando e 

apontando os erros e o que é preciso ser feito, eu resolvo falando e o 

prefeito resolve executando. Falou sobre a casa lotérica, disse que o 

executivo não estar dando assistência ao dono da casa lotérica, vejo 
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segurança particular lá mais nunca vi ninguém da assistência ou da 

epidemiologia ajudando orientando, isso é uma falha grande, disse 

que se essa casa lotérica fechar vamos ter grandes problemas, disse 

que isso é uma vergonha. Falou da educação disse que esse seria o 

período adequado para se fazer uma manutenção nos carros que 

carregam os estudantes, para que quando voltassem as aulas os 

ônibus estariam sem problemas. Falou das obras inacabadas do nosso 

município, o vereador frisou varias delas e disse que muitas foi dinheiro 

publico jogado fora. E logo em seguida a palavra foi passada para o 

vereador Severino Ramos que saudou a mesa e começou seu discurso, 

dizendo que  as obras inacabadas iram ser terminadas sim, falou da 

pandemia disse que vai se informar de tudo que foi falado aqui hoje 

nesta reunião e vai  trazer respostas para todos. E em seguida a 

palavra foi passada para o vereador Marcone  Ferreira que saudou a 

mesa  e começou seu discurso falando que ouvindo todo o discurso 

dos seus colegas vai  verificar tudo que foi dito e logo traz pra esta 

casa respostas. E não tendo mais matéria a ser discutida ou votada em 

nome de Deus o todo poderoso o senhor presidente encerrou os 

trabalhos. Calçado 25/05/2020.    
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