
 

 
PRESIDENTE-Severino Ramos  dos Santos Siva-1º-secretario-José Vieira  de Souza neto-2º-secretario-Marcone 
Ferreira da Silva. 
 

__________________________________________________________________ 
Rua Luiz Inácio dos Santos, nº 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  

 

        Ata da 14º (décima quarta)  reunião Ordinária da primeira  

legislatura, sob a Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos Silva. 

Calçado, 29 de Maio (dois mil e dezessete). 

 

As 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 29(vinte e nove ) 

de Maio  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 Vieira de Souza  Neto. 

O primeiro secretário observou o quorum  regimental sendo comprovada 

a presença dos senhores vereadores:  Antônia de Souza Silva, Dogival 

Antônio do Nascimento, José Maria da Silva, Raí Vinicius  Otoniel Sobral. 

Foi comprovada a ausência do vereador Carlos Roberto.  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,” Por mais velho que tomeis, permanecereis, e vos carregareis até 

ficardes de cabelos brancos. IS 46,4 “.  Prosseguindo os trabalhos o 

senhor presidente pediu a secretária que fosse feita a leitura da ata da 

reunião anterior, feita a leitura a mesma foi colocada em votação, foi 

votada e aprovada por Unanimidade. Em  seguida o senhor presidente 

pediu que fosse registrado todo o expediente, e foi registrado: 

Requerimento nº 003/2017 do vereador Marcone Ferreira da Silva, 

requerendo que seja construída uma praça no centro do povoado 

Pitombeira. Requerimento nº 013/2017 do vereador José Maria da Silva, 

requerendo que seja construída uma quadra descoberta no Sitio Mocós. 

Requerimento nº 0014/2017 também do vereador José Maria da Silva 

requerendo que seja reformada a Escola que estar desativada no Sitio 

Mocós e seja transformada em um posto do PSF. Requerimento nº 

006/2017  do vereador Severino Ramos dos Santos Silva, requerendo que 

seja construído uma quadra no Sitio Marrecas. Em seguida o senhor 

presidente passou a palavra para os vereadores inscrito no expediente, e 

o vereador Dogival Antonio, usou a tribuna e começou seu discurso 

cumprimentando a todos, e agradecendo por terem resolvido o 

problema do  cata-vento que estava sem funcionar. O vereador 
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também pediu que levasse ao conhecimento da secretaria de obras, 

que as estradas devido as chuvas, estão cheias de buracos necessitando 

que seja colocado metralha para melhorar a passagem dos veículos  

que transporta nossos estudantes, mas também para todos que precisam 

trafegar nas estradas. O vereador falou mais uma vez, dirigindo-se ao 

senhor presidente, que colocasse adesivos no carro da Câmara, já pedi 

varias vezes e ainda não fui atendido, espero senhor presidente, não ser 

necessário pedir novamente, disse o vereador! O vereador também falou 

que segundo informações, que chegaram até ele, é que o carro estar 

fazendo trabalho que não é próprio da Câmara, segundo informações é 

serviço particular, senhor presidente, se eu chegar a ver esse tipo de 

procedimento, vou tomar providencias mais sérias, espero que o senhor 

coloque os adesivos e que não use o carro para outros fins que não seja 

para uso exclusivo da Câmara. Falou  também do concurso que foi 

realizado aqui em nosso Município a quase cinco anos atrás e agora ele  

anulado, segundo o Blog do senhor Carlos Eugenio de Garanhuns, o 

dinheiro que foi pago pelas inscrições deste concurso vai ser devolvido. 

Em seguida a palavra foi passada para o vereador Marcone Ferreira da 

Silva, que começou seu discurso cumprimentando a todos e disse que 

estar a disposição de todos os colegas, tanto da situação como da 

oposição, para cobrar ao prefeito melhorias para nossa população, 

como cobrei que foi perfurado em pitombeira, que foi um requerimento 

do vereador Raí, também dos ônibus que o vereador Dogival falou aqui, 

que realmente a situação é precária mais, o prefeito estar buscando 

soluções para se resolver, como também o saneamento de Riacho 

Dantas, requerimento feito pelo vereador Roberto, pelo que estou 

sabendo estar sendo analisado para ser concretizado, eu me coloco a 

disposição de todos para ser essa ponte entre a Câmara e o prefeito. 

Pois tudo que for feito em prol do povo de Calçado será bom para todos 

nós. EM seguida a palavra foi passada para a vereadora Antônia e a 

vereadora começou seu discurso cumprimentando a todos, falou a 

respeito dos carros que seu colega Dogival Antonio tinha mencionado 

na reunião passada, disse a vereadora! Eu conversando com o senhor 

prefeito, ele mostrou-se também muito preocupado com a situação e 

me falou que fez uma solicitação ao ministério da Educação, e estar 
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para chegar cinco ônibus novos para atender melhor nossos estudantes, 

a vereadora também disse que o senhor prefeito também estar muito 

interessado em criar o cursinho pré-vestibular que é um requerimento 

feito pelo vereador Raí Vinicius, para que os nossos estudantes possam 

fazer esse cursinho sem ter que se deslocar para longe, disse a vereadora 

que o prefeito é sim muito interessado em fazer o que for possível pelos 

nossos estudantes. Em seguida a palavra foi passada para o vereador Raí 

Vinicius, e o vereador cumprimentando a todos, iniciou sua fala 

agradecendo aos colegas Marcone e Antônia quanto a essa busca 

junto ao prefeito, respeito o trabalho dos colegas, mais  bom seria se não 

fosse preciso, e que agente tivesse uma resposta direta, concreta, não 

estou desmerecendo os senhores pelo contrario, estou agradecendo os 

senhores porque se compadeceram dessa situação, falou também a 

respeito do ressarcimento do dinheiro que foi pago palas inscrições do 

concurso em 2012 que acabou sendo cancelado, vamos divulgar isso 

para que todos tenham direito a seu dinheiro de volta. Gostaria de falar 

a vocês a respeito de uma carta anônima que recebi, creio eu, ser de 

uma funcionaria, gostaria de deixar  bem claro que a partir de agora as 

palavras não são minhas, mais desta carta que recebi, vou passar  o que 

estar escrito aqui, para que agente possa fazer alguma coisa mediante 

essa situação, a primeira denuncia que ela fala, é de maus tratos a 

funcionários competentes, medo, segundo ela de perder seus empregos 

ficam submisso a muitas situações, as quais não deveriam ficar, ela fala 

também da distribuição do leite, que segundo ela é distribuído de forma 

errada está vendo leite se perder, ao invés de dar  o leite para outras 

pessoas que precisam, ela fala também da quantidade de remédio 

vencidos, que está sendo jogado fora, é claro que se estar vencido tem 

que ser jogado fora mesmo, mas se isso tiver acontecendo, é porque 

estar sendo mal distribuído, eu sei que nada disso pode estar 

acontecendo, mas cabe a nós vereadores averiguar se isso, realmente é 

verdade ou não. Ela também falou  de alguns carros da saúde, usando a 

expressão de que os carros parece mais uma carroça, e neste momento 

o vereador abriu um parênteses e disse que temos que nos preocupar 

mesmo, pois eu mesmo encontrei um ônibus carregando os estudantes 

que realmente  estão em péssimo estado, sem condições, e enquanto 
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esperamos esses carros que estão para chegar, vamos torcer para que 

nada de grave aconteça, fechando parênteses, a carta ainda fala dos 

carros que estão agregados na prefeitura, que segundo ela é de uma 

pessoa e o contrato em nome de outra, são palavras dessa carta e peço 

aos colegas para que possamos verificar o conteúdo da mesma, e se for 

verdade , que possamos tomar as providencias necessárias. Em seguida 

o vereador fez um requerimento verbal, requerendo que seja feito o 

saneamento nas ruas próximas ao cemitério, que estar um caos, estou 

sabendo que até os dejetos ficam exposto nas ruas, e também que a 

compesa  possa colocar agua nas mesma ruas, e neste momento o 

vereador José Maria da Silva disse que já existia um requerimento para se 

colocar agua neste locais, e o vereador Raí disse que, fica ai o meu 

requerimento e espero ser atendido.  Em seguida a palavra foi passada 

para o vereador José Maria da silva, que estava inscrito no expediente e 

o mesmo se absteve da palavra. Logo  em seguida o senhor presidente 

passou para ordem do dia e colocou  em discursão o requerimento de 

nº003/02017 do vereador Marcone Ferreira, requerendo que seja 

construída uma praça no povoado pitombeira, não ouve discursão foi 

colocado em votação, foi votado e aprovado por Unanimidade,  a 

seguir foi colocado em discursão o requerimento n 013/2017 do vereador 

José Maria da Silva, requerendo que seja feito uma quadra no sitio 

Mocós, não ouve discursão foi votado e aprovado por Unanimidade, 

logo a seguir foi colocado em discursão o requerimento nº014/2017 

também do vereador José Maria da Silva, requerendo que seja 

implantado um PSF no sitio Mocós, também não teve discursão, foi 

votado e aprovado por Unanimidade, foi colocado em discursão o 

requerimento de nº06/2017 do vereador Severino Ramos dos Santos Silva, 

requerendo que seja feito uma quadra no sitio Marrecas, também não 

ouve discursão foi votado e aprovado por Unanimidade, em seguida 

também foi colocado em discursão o requerimento verbal do vereador 

Raí Vinicius requerendo que seja feito o saneamento das ruas próximas 

ao cemitério, também não ouve discussão  foi votado e aprovado por 

Unanimidade.   
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E não havendo  mais  matéria para ser discutida ou votada, em nome de 

Deus o todo poderoso o senhor  presidente encerrou os trabalhos ficando 

marcada a próxima reunião para o dia 05/06/2017.    

 

Calçado 29 de Maio de 2017  


