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        Ata da 19º (décima nona)  reunião Ordinária da primeira  legislatura, 

sob a Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos Silva. Calçado, 07 de 

Agosto (dois mil e dezessete). 

 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 07 (sete ) de 

Agosto de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente a Câmara 

Municipal na sede sito a Rua Luiz Inácio do Santos nº 91, sob a 

Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos  Silva, que foi secretariado 

pelos vereadores: Marcone Ferreira da Silva, e José Viera de Souza Neto.  

O primeiro secretário observou o quorum  regimental sendo comprovada 

a presença dos senhores vereadores:  Dogival Antônio do Nascimento,  

Raí Vinicius, Carlos Roberto, Otoniel Sobral,  Antonia de Souza Silva, e José 

Maria da Silva. O  presidente abril  a reunião em nome de Deus o todo 

Poderoso e convidou o vereador Raí Vinicius para fazer a leitura de um 

texto Bíblico o qual foi lido, ” Bem Aventurados os que promovem a paz, 

porque serão chamados filhos de DeusMt,5,9”.  Prosseguindo os trabalhos 

o senhor presidente pediu a secretária que fosse registrada todo o 

expediente, e foi registrado: Projeto de Lei nº006/2017 que dispõe sobre 

as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentaria de 2018 e da outras 

providencias. Projeto de Lei nº007/2017 do executivo, que dispõe sobre o 

reparcelamento   e parcelamento de débitos do Município de Calcado 

para junto ao Regime próprio de Previdência Social-RPPS. Requerimento 

nº 005/2017 da vereadora Antonia de Souza Silva Requerendo que seja 

feita uma passagem molhada no Sitio Cacimba do Rio. Em seguida foi 

passada a palavra para os vereadores inscritos no expediente. E o 

vereador Raí usou a tribuna  e começou seu discurso cumprimentando a 

todos, o vereador diz que quando faz alguma  critica é porque é 

necessário, e quando temos que agradecer temos que fazer isso, 

estávamos sem agente de saúde no sítio Pitombeiras e foi solicitado uma, 

fomos atendido estou aqui para agradecer. O vereador falou sobre o 

nosso sistema politico, falou um pouco do que estar acontecendo em 

nosso país ( o vereador é a favor do fora temer) e perguntou aos colegas 

quais suas posições a respeito disto, falou que nossos deputados estão se 

posicionando neste País, e nós temos que saber tudo pois ano que vem 
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tem eleição para deputado e vamos pedir voto para eles, nosso 

posicionamento é muito importante em relação a isto, disse o vereador 

que nunca na historia do nosso País viu uma coisa assim e mais uma vez 

falou que gostaria de saber qual o posicionamento de todos aqui a 

respeito da situação . o vereador disse ter  ido a prefeitura para obter uns 

esclarecimento e logo detectou um erro em uma  data a respeito de 

uma publicação, falou com a funcionaria e foi esclarecido de que 

aquilo foi um erro de digitação, também vi uma quantidade absurda de 

contratos no mural, e ai me dirigi ao departamento pessoal pedi copias 

de tudo aquilo, e tão inocente achei que seria atendido naquele 

momento, fui atendido! , mais quando cheguei em casa recebi uma 

mensagem, que eu teria que pedir por  oficio, e sou parlamentar, estou 

no legislativo, dai imagine um cidadão, que não tem acesso a internet 

ou outro forma de informação, como que fica sabendo dessas 

informações que é tão importante para o cidadão que tem direito a isto, 

volto a dizer que tudo isto deveria ser menos burocrático pois é nosso o 

direito de saber de tudo que acontece dentro do nosso Município, 

Estado em fim do nosso Pais, isto é direito de todo cidadão que paga 

seus impostos, mas é muito escravizado, temos que tentar mudar isso em 

nosso País. Em seguida a palavra foi passada para o vereador  Dogival 

Antonio que também usou a tribuna e também começou seu discurso 

cumprimentando a todos, pediu que em nome da Câmara de 

vereadores de Calçado fosse enviado um oficio ao DER, para ser feita a 

manutenção da PE que dar acesso  a Calçado e também que faça a 

sinalização que não tem, e isso é muito perigoso. O vereador também fés 

um pedido verbal a secretária de saúde do município, disse o vereador 

que antes no salão comunitário do  Sitio mine tinha médico pelo menos a 

cada quinze dias tinha também enfermeira que  atendia aquela 

comunidade, e agora não tem médico e nem enfermeira, o Sitio estar 

desassistido, o Sitio mine é uma comunidade grande, precisa deste 

atendimento, saúde para me é sempre prioridade e deveria ser também 

para os governantes. Quero deixar registrado aqui que a Educação este 

ano é a pior de todos os tempos é de fazer vergonha, uma 

desorganização total. O raciocínio do vereador é que sem uma boa 

Educação  e uma saúde de qualidade não temos nunca um bom 
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desenvolvimento para nosso Município, isso é fato!. Deixo aqui o meu 

alerta para que o governo possa melhorar essa situação. Volto a pedir 

médico  ou pelo menos uma enfermeira para atender a comunidade da 

mine. Em seguida a palavra foi passada para o vereador Carlos Roberto, 

que começou seu discurso cumprimentando a todos, falou a respeito do 

que o vereador Raí disse ter ido à prefeitura e ter visto o mural cheio de 

papeis, contratos etc. disse o vereador: infelizmente esta casa que é do 

povo não tem quase nada no mural, porque infelizmente nossos 

companheiros tiraram esse direito do nosso mural ficar cheio de 

informações, e isso é lamentável, temos que sair daqui e ir à prefeitura, 

olhar o mural pra podermos ficar sabendo de alguma coisa, e dai poder 

dizer ao povo que nos procura para saber de alguma informação, eu 

também estive lá na prefeitura fui bem recebido pelo prefeito e 

conversamos bastante, não é segredo pra ninguém que tenho uma 

amizade com ele a muito tempo, isso não interfere em nada a minha 

postura como vereador. Falou do requerimento que fez aos meses atrás 

pedindo ao executivo que enviasse para esta casa copias  de todos os 

contratos, o requerimento foi aprovado enviado ao executivo, e até 

agora nada foi mandado para esta casa, acho isso lamentável. Estive na 

prefeitura falando com o prefeito a questão do atendimento do pessoal 

dele, ele falou o seguinte: em todas as reuniões que faço ou participo 

deixo claro que não haja divergência entre o município, que todos sejam 

atendidos por igual, seja preto branco amarelo o que for  tem que ser 

bem atendido, mais na pratica isso não estar acontecendo você vai ao 

prefeito ele atende bem mais existe funcionário que não exerce essa 

função, não atende o pessoal como deveria, ele me disse que qualquer 

problema ou reclamação eu o procurasse, mas quero dizer que o nosso 

papel de legislar é aqui  e não  estar atrás do prefeito para resolver as 

coisas, digo que não estar funcionando na pratica, porque tem uma 

pessoa que foi na secretaria de saúde para marcar um exame de 

sangue, e ficaram com esse encaminhamento  três meses e a pessoa 

indo lá varias vezes, o que diziam a ela era que não estava marcando 

então acho que estar havendo ai uma contradição, o  que o prefeito 

fala e o que realmente acontece, ele tem que colocar pessoas 

competentes para interagir com as suas ideias, vejo isso em todas as 
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secretarias, e nós aqui somos  representante do povo não temos que 

aceitar isso não, porque uma administração não é feita com ou para 

uma metade, e sim para todos sem distinção de pessoas, quando os 

recursos vem para o Município não vem baseados em quantidades de 

votos, vem baseados em quantidades de pessoas inclusive todos sabem 

que essa estatística quem faz é o IBG. Mais uma vês o vereador falou a 

respeito de exames, disse que é admissível esperar um pouco para se 

fazer um exame se ele for um exame que não seja de urgência exame 

caros que só é disponibilizado  uma pequena cota para cada município, 

mais um exame de sangue? não se justifica tanta demora para ser feito, 

espero que o prefeito tenha conhecimento do que estar acontecendo, 

e mude isto. Em seguida o vereador José Maria também usou a tribuna 

cumprimentou a todos pediu ao presidente que levasse ao 

conhecimento do executivo a necessidade de ser passada a maquina 

na travessa vereador João Miguel, e eu queria dizer ao nobre colega 

vereador Roberto que esse problema de exames vai acabar, o executivo 

estar  inaugurando sexta feira um laboratório, onde vai ser realizados 

exames e nós vereadores vamos poder trazer nossos pessoal sem precisar 

se deslocar para Garanhuns para fazer um simples exame. Em seguida a 

palavra foi passada para o vereador Marcone, o vereador 

cumprimentou a todos, e dirigindo-se ao seu colega vereador Raí que 

cobrou o posicionamento dos seus colegas sobre a situação do nosso 

País, o vereador Marcone disse que seu posicionamento é fora temer, 

que ele também é totalmente contra isso que estar acontecendo em 

nosso País. Disse o vereador que essa operação do Detran que 

aconteceu aqui em Calçado de uma forma errada, disse o vereador 

que o Detran tem sim que fazer o seu trabalho, mas desta vês exagerou 

levando motos e carros parados  de pessoas trabalhadoras que só tem 

esse meio de transporte para trabalhar, falou também da forma de 

muitos funcionários que não atendem como deveriam as pessoas ele 

disse que estar  acompanhando isso e que muitos realmente não estão 

colaborando, Em seguida o vereador José Vieira usou a tribuna e 

cumprimentou a todos, falou das estradas que já estão sendo refeitas 

dos estragos que as chuvas deixaram. E não havendo mais vereador 

inscrito no expediente o senhor presidente passou para ordem do dia e 
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colocou em discursão o requerimento nº 005/2017 da vereadora Antonia 

de Souza , e a vereadora usou a tribuna e falou a respeito do seu 

requerimento, o defendeu e falou da necessidade de ser feito com 

urgência essa passagem molhada, para atender o pessoal que precisa 

passar todos os dia por aquele local,  falou também que quando ver 

alguma coisa errado nesta administração procura o prefeito e tento 

resolver o problema. E em seguida o vereador Dogival também falou de 

uma passagem molhada que existe no sitio umbuzeiro que a muito 

tempo ele fala sobre ela e até hoje não resolveram por inteiro o 

problema. Em seguida foi colocado em votação foi votado e aprovado 

por Unanimidade. E não havendo  mais  matéria para ser discutida ou 

votada, em nome de Deus o todo poderoso, o senhor  presidente 

encerrou os trabalhos.    Calçado 07  de Agosto  de 2017 . 


