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        Ata da 26º (vigésima sexta)  reunião Ordinária da primeira  

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

Calçado, 25 de Setembro (dois mil e dezessete). 

 

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

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

Municipal na sede sito a Rua Luiz Inácio dos 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:  Dogival Antônio do Nascimento,  

Raí Vinicius Otoniel Sobral, Antonia de Souza Silva, José Maria da Silva e 

Carlos  Roberto.   O presidente abril a reunião em nome de Deus o todo 

Poderoso e convidou o vereador  José Vieira de Souza Neto   para fazer 

a leitura de um texto Bíblico o qual foi lido, ” Não te deixes vencer pelo 

mal, mas vence o mal com o bem. Rm. 12,21”.  Prosseguindo os trabalhos 

o senhor presidente pediu a secretária que fizesse a leitura da ata da 

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

votada e aprovada com ressalva pelo vereador Carlos Roberto, (trata-se 

de um Assunto que não foi registrado na ata anterior, relatado pelo 

vereador, que foi um assalto ocorrido no sitio várzea do gado disse o 

vereador que levaram tudo da casa de um cidadão, não deixaram 

nada até bala levaram.) Em seguida o Sr  presidente pediu que  fosse 

registrada todo o expediente, e foi registrado: parecer conjunto das  

comissões redação e justiça e comissão de orçamento e finanças ao 

projeto nº 02/2017 do legislativo, que atualiza os valores de diárias deste 

poder, Parecer conjunto da comissão de redação e justiça e comissão 

de Educação Saúde e Assistência Social ao projeto de Lei nº 008/2017 do 

executivo que dispõe sobre a criação do departamento da primeira 

infância. E parecer da comissão de orçamento e finanças  e comissão 

de redação e justiça ao projeto de Lei nº010/2017 do executivo, que 

dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o ano de 2017 e 

seguintes e da outras  providencias. Em seguida foi passada a palavra 

para os vereadores inscritos no expediente. E o vereador  Raí usou a 
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tribuna, começou seu discurso cumprimentou a todos  e começou 

dizendo que sempre faz uso da palavra  para que a gente possa discutir 

dialogar e expor nossas ideias  principalmente sobre aquilo que achamos 

necessário, disse o vereador que é sempre bom refletir sobre oposição  

como já falei varias vezes nesta casa nos não somos inimigo apenas 

pensamos diferentes, as minhas colocações no sentido de que sou 

oposição as vezes pode até suar que sou do contrario, mas quem tem 

bom senso e responsabilidade deve concordar pelo menos em parte 

com o que eu falo aqui,  e o vereador falou sobre a situação da 

Educação, o vereador acha a situação um tanto quanto gritante e disse: 

eu como presidente da comissão de Educação Saúde e Assistência 

Social, convidei os demais membros desta comissão,  para juntos 

fazermos uma visita as Escolas Municipais do nosso município, 

começamos hoje pelas Escolas da zona urbana, na questão físicas das 

escolas achei muito boa, mas o que me preocupa mesmo é! O quadro 

profissional do nosso Município  é  realmente gritante,  a escola Sebastiao 

Tiago encontra-se com quarenta  professores e acho isto um absurdo nós 

não temos em nosso Município nem uma escola com capacidade de  

sustentar quarenta professores,  e diga-se de passagem! Dois efetivos, e 

pior ainda a  maioria como estagiários, o vereador disse que vai 

continuar sua visita as outras Escolas e convidou todos os seus colegas de 

bancada para ir também, o vereador disse ter ficado feliz por a 

secretária de Educação também estar nos acompanhando, e quero 

agradeceu a sua presença,  tirando nossas duvidas, explicando e 

esclarecendo o que precisamos, o vereador lembrou do discurso que o 

senhor prefeito fez no dia da sua posse, que queria que a partir daquele  

momento não existisse mais palanque so que precisamos ver isto na 

prática, o vereador também falou sore a previdência disse que a 

previdência estar assim porque nos temos um quadro de funcionário 

exacerbado, e precisamos rever isto, o vereador falou também de um 

fato que para ele é simplesmente um absurdo, que é de uma 

merendeira ter que lixar paredes para serem pintadas, o executivo tem 

quer tomar conhecimento desta situação, porque  quem é contratado 

pra fazer merenda tem que  fazer e não lixar paredes, creio eu, por fim o 

vereador convidou seus colegas mais uma vês  para quando terminarem 
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de visitar todas as escolas do município começas a visitar as unidades  

de saúde do nosso Município, e mais uma vez falou o vereador da nossa 

educação, e fez uma observação, que no quadro de funcionários da 

saúde não tem ninguém  trabalhando que não tenha o seu diploma, e 

porque a Educação estar assim? O vereador também falou do nível que 

estar a nossa Educação citou outros Municípios que estão  com a 

qualidade de ensino  bem alto e Calçado infelizmente estar muito baixo, 

o vereador ainda falou que pra se ter uma educação de qualidade 

temos que melhorar a estrutura profissional do quadro de profissionais, se 

não for assim jamais teremos um ensino  de qualidade em nosso 

município. Em seguida a palavra foi passada para o vereador Otoniel 

Sobral que começou seu discurso cumprimentando a todos e falando da 

Educação, disse o vereador que é um dos maiores problemas que temos 

aqui,  e mais uma vês falou a respeito da má qualidade dos transportes 

escolares, que continua todos do mesmo jeito andando quebrados e 

colocando em risco a vidas dos nossos estudantes, falou também  sobre 

a quadra da escola Sebastião Tiago  comparou a quadra com um 

cercado que se cria gado,  e disse também que na hora da aula de 

educação física os alunos tem que se deslocar para a academia da 

cidade e pior eles vão a pé não tem em transporte para leva-los, isso é 

um absurdo, e disse que quando os alunos chegam no ponto de ônibus 

pra ir embora os ônibus já estão ligados  pra ir embora, pediu ao 

presidente que queria tem em mãos o cardápio da merenda escolar das 

escolas do nosso município, segundo o vereador estão servindo suco 

com bolacha para os alunos e segundo o vereador isso não pode 

acontecer pois a educação tem muito dinheiro para este fim, e falou o 

quanto durante este ano já chegou de recurso para  merenda escolar 

questionou se o cardápio é o mesmo da zona urbana e do espaço rural, 

( neste momento o presidente se pronunciou e disse que a merenda dos 

nossos alunos é sim de boa qualidade e que a dispensa  das escolas 

estão cheias, isto eu mesmo vi junto com a vereadora Antonia, e o 

vereador Raí, vamos dar a Cesar o que é de Cesar)  continuando o 

vereador disse que era preciso fiscalizar mais e ter certeza se realmente 

estar merenda estar sendo  feita para os alunos, falou também do 

montante de dinheiro que vem para o apoio a transporte escolar e 
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segundo o vereador não justifica os transportes estarem na situação que 

estão, pois dinheiro  para isto tem, está faltando ser o usado como se 

deve, o vereador terminou seu discurso dizendo que se for preciso vai 

trazer a tv asa branca par relatar os problemas que estar acontecendo 

em nosso município. Logo a seguir a palavra foi passada para o vereador   

Dogival Antonio que cumprimentou a todos, começou falando  que 

estar nesta casa representando o povo que o colocaram aqui, e que ele 

só tem que dar satisfação primeiro, a Deus e segundo ao povo que o 

colocaram neste lugar, disse o vereador ter recebido um telefonema as 

cinco e meia da tarde, uma pessoa me pedindo para ir buscar meus 

filhos e outros alunos que estavam em frente a escola Edwiges  Falcão 

porque não tinha transporte para leva-los em casa, lembro que falei aqui 

no começo do ano que fizessem uma manutenção nos ônibus para que 

quando começasse as aulas não termos problema , mais veja o que 

estar  acontecendo agora, disse o vereador que a escola publica tem 

que dar bons exemplos  garanto a vocês que dinheiro para tudo isto vem  

o governo  federal manda , mais é mal administrado, e por isso acontece 

este tipo de situação. O vereador falou do tempo em que estudava as 

coisas eram mais difíceis  mais a educação era de qualidade,  o 

vereador falou também da manutenção da PE que começaram tampar 

os buracos  e pararam, é preciso terminarem de fazer o resto  da 

manutenção, para as pessoas que trafegam por esta PE se sinta seguro. 

O vereador também falou a respeito do povoado olho d’água dos 

pombos, segundo o vereador lá estar desassistido  por Calçado lá estar 

as escuras  peço ao senhor presidente leve o caso ao executivo para 

tomar alguma providencia. E não havendo mais vereador inscrito no 

expediente o senhor presidente passou para ordem do dia colocando 

em primeira discursão o projeto de Lei nº 008/2017 do executivo que trata 

da criação do departamento da primeira infância, e o vereador Raí usou 

a palavra disse que na condição de presidente desta comissão nos     

aprovamos os pareceres por unanimidade mais eu gostaria de atentar 

para o artigo quatro deste projeto, o vereador leu o artigo e  disse o 

vereador que vai ficar atento quanto a contratação destes profissionais, 

foi sugerido tanto o vereador Raí quanto o vereador Marcone que esses 

profissionais fossem relacionados da pedagogia. Em seguida a palavra 
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foi passada para o vereador Carlos Roberto, cumprimentou a todos,  

comentou que dos secretários que existe nesta prefeitura com exceção 

de dois, o resto não faz nada, o vereador se diz preocupado porque este 

projeto vai ficar no gabinete do prefeito, e eu me pergunto porque não 

na assistente social? O que vejo aqui é que tudo é concentrado no 

prefeito até mesmo um simples exame para se marcar tem que passar 

pela aprovação do prefeito,  o prefeito por sua vez com muitas 

ocupações demora no atendimento, dai eu lhes pergunto!  pra que 

então se contratar secretários, se eles não tem autonomia pra nada, o 

vereador também estar preocupado com o artigo quarto do projeto, 

porque  a exemplo da educação que contrata estagiário para dar aulas 

e por isso nossa educação estar deste jeito, vamos ficar atentos quanto a 

contratação dos profissionais para este projeto, outra coisa que já falei 

varias vezes aqui é que o prefeito, todo projeto que é enviado para esta   

casa vem com regime de urgência, para não dar tempo de ser 

discutido, ou colocado alguma emenda,  regime de urgência so é 

quando o Município estar em situação de calamidade, o vereador 

achou boa a opinião do vereador Marcone que neste artigo quarto 

tivesse mais claro e que o profissional para ocupar estes cargos tivessem 

o grau de escolaridade adequado, para estas funções, o vereador disse 

que temos que votar a favor, que não podemos ser contra a este 

projeto, porque vai favorecer as crianças carentes mais achou muitas 

falhas na elaboração do referido projeto. Logo a seguir a palavra foi 

passada para o vereador  Otoniel Sobral que mais uma vez usou a 

tribuna e falou a respeito do projeto nº 008/2017 do executivo, e disse ter 

que votar  a favor do projeto porque vai beneficiar as crianças carentes, 

mias acha falho o projeto e diz que isto não vai funcionar, e não vai ser 

resolvido nada. E não havendo mais vereador que queira falar  o projeto 

foi colocado em primeira votação, foi votado e aprovado por 

Unanimidade. Logo em seguida foi colocado em primeira discursão o 

projeto de lei nº002/2017 do Legislativo, que altera os valores das diárias 

deste poder, não ouve discursão o projeto foi votado e aprovado por 

Unanimidade, Logo em seguida foi colocado em primeira discursão o 

projeto de Lei nº 010/2017 do executivo, que dispõe sobre as alíquotas de 

contribuição para o ano de 2017 e seguintes e da outras providencias. E 
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o vereador Carlos Roberto usou a tribuna para falar sobre o projeto, e 

começou dizendo que o projeto é polemico e  ao mesmo tempo é muito 

preocupante,  pois ele é o destino deste sofredores que estão ai 

referindo-se a aposentados que estava, assistindo a reunião na plateia, 

disse o vereador, que depois que o fundo de previdência foi criado 

melhorou um pouco mais com o decorrer do tempo os gestores não 

deram o valor  devido ao instituto, disse o vereador que o gestor anterior 

a José Elias segundo o vereador não repassava o que era de direito, mais 

ainda deixou um saldo de três milhões e oitocentos mil, para a 

previdência, e que no final do governo de José  Elias, ficou um saldo de 

apenas  um milhão e oitocentos mil reais mais o menos, o vereador ainda 

disse que  com a falta de preocupação que  se teve com o instituto é 

que ele agora vai fali, o vereador mostrou que so este ano veio para esta 

casa três projetos, todos da previdência, o vereador diz que se faz os 

projetos errados,  mandam para estar casa aprovar, e depois mandam 

tudo novamente, o vereador diz que estão brincando de fazer leis. Disse 

o vereador que já havia falado aqui nesta casa varias vezes que o nosso 

município tem uma divida de quase oitocentos mil reais só durante este 

ano, e que este ano não foi passado nem um centavo para a 

previdência, conversando com o prefeito el e me falou que esta muito 

difícil de repassar  esse cinquenta por cento do aporte, e o vereador 

disse que a saída estar em diminuir despesas e fazer um concurso citou, a 

visita que o vereador Raí fez as escolas  e constatou que só na escola 

Sebastião Thiago, tem quarenta professores, e apenas dois são efetivos, 

que contribui para a previdência, e trinta e oito para o INSS, o vereador 

disse que politica fazemos  em período de campanha depois disso temos 

que ser administrador, se isto não acontece gera esta situação, quando 

eu digo que não foi passado nada este ano para a previdência tenho 

aqui a prova e o vereador leu o artigo quinto do projeto diz que! ( esta 

Lei entra em vigor na data de sua publicação e retroagindo os seus 

efeitos ao dia 01 de janeiro de 2017) então esta é a verdade não foi 

passado nada durante este ano, A situação realmente não é fácil, de 

um lado o prefeito não tem dinheiro para repassar e do outro lado o 

aposentado podem ficar prejudicados, é muito preocupante, so se 

resolvia esta situação se no mínimo o concurso abrisse  umas trezentas 
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vagas de trabalho, eu realmente fico triste com esta situação mas na 

qualidade de defensores do povo que somos, temos que nus 

valorizarmos mais e exigir as coisas certas não podemos brincar não pois 

isto que estar acontecendo aqui é uma brincadeira, três projetos dentro 

de nove meses,  sem contar que não podemos colocar nem uma 

emenda em projeto nem um, eu acho que nós temos que sermos mais 

rígidos com essa administração porque se não nós vamos ficar na historia 

,que Calçado caiu, Calçado acabou-se e é falha nossa, porque tudo 

que vem de la  agente aprova,  eu sempre falo que os projetos chegam 

aqui ele é um papel  sem importância mas a partir do nosso sim ele vira 

Lei que decide os direitos da população. E em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Otoniel  que começou lendo um parte da 

mensagem do projeto, que na visão do vereador é os intimidando, o 

vereador disse ter recebido um telefonema de uma professora que lhe 

informou que o dinheiro que tem no instituto só dar para fazer o 

pagamento dos aposentados até o fim do ano, o vereador diz que, 

tanto o legislativo como o executivo somos empregados do povo, e o 

meu voto para este projeto vai ser não pois acho que este projeto quer 

tirar o direito do povo.  E novamente a palavra foi passada para o 

vereador Dogival Antonio, e o vereador disse se continuar assim o 

executivo vai ter que assumir a folha dos aposentados, e disse que nunca 

foi funcionário publico e nem tem filhos ou irmãos  funcionários, mais 

sempre veio a esta casa defender o funcionário publico, sempre falei 

aqui para termos cuidados com esta previdência se não ela vai quebrar 

mais nunca fui ouvido,  e o vereador usou um proverbio popular que diz ( 

de onde tira e não bota  seca) elogiou o seu Colega Raí pela iniciativa 

de ri ver a situação das escolas do nosso município, é muito triste ver uma 

pessoa trabalhar tanto e quando chegar a hora de sua aposentadoria 

ver o órgão que é responsável por seu sustento estar deste jeito,  mas 

vocês podem ter certeza de que em quanto eu for vereador estarei aqui 

lutando pelo funcionários  públicos do nosso Município, eu também não 

voto a favor deste projeto ,pois acho que este projeto vem para acabar 

com o nosso fundo de previdência,  
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O vereador disse ninguém pensou muito nesta situação pois este 

concurso deveria ter  sido feito a muito tempo  talvez hoje nós não 

estivéssemos nesta situação. E o vereador Raí  também falou sobre o 

projeto, na visão do vereador o artigo dois e o quarto, onde  tira um 

pouco da nossa autonomia e de nosso poder  legislar,   por este motivo 

gostaria de deixar claro que isso é mais uma justificativa para o meu 

voto. E não havendo mais vereador que queira falar o senhor presidente 

colocou em primeira votação  o projeto teve quatro (4) votos contra e 

quatro(4) votos a favor, ficando assim a votação empatada, o senhor 

presidente se pronunciou e deu seu voto a favor do projeto ficando 

aprovado por cinco (5) votos a quatro(4). E não havendo  mais  matéria 

para ser discutida ou votada, em nome de Deus o todo poderoso, o 

senhor  presidente encerrou os trabalhos.    Calçado 25 de Setembro   de 

2017 . 


