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

Ata da 5ª (quinta) reunião Ordinária da segunda legislatura,
sob a Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos Silva. Calçado,
12/03/2018 (dois mil e dezoito).
Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 12 de
Fevereiro de dois mil e dezoito, 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 vereadores:
Dogival Antonio do Nascimento, Antônia de Souza Silva Raí
Vinícius, Otoniel Sobral, José Maria da Silva e Carlos Roberto da
Silva. O Presidente abriu 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 ” Quem ama o irmão estar na luz
e não é pedra de tropeço 1 jo 2,10 ”. Prosseguindo os trabalhos o Sr
presidente pediu que a secretária fizesse a leitura da ata da reunião
anterior, feita a leitura a mesma foi colocada em votação foi
votada e aprovada por Unanimidade. E em seguida o senhor
presidente pediu que fosse registrado todo o expediente: E foi
registrado o parecer nº 001/2018 das comições redação e justiça e
orçamento e finanças ao projeto nº001/2018 do executivo que
dispõe sobre fixação de vencimento de servidores que trabalham
em educação e demais cargos de quadro de pessoal da prefeitura
e seguintes e dá outras providencias. E não tendo mais matéria a
ser registrada o senhor presidente passou a palavra para os
vereadores inscrito no expediente e o vereador Otoniel usou a
tribuna e cumprimentou a todos, começou seu discurso fazendo um
comentário a respeito dos ônibus, frisou que andam superlotados e
sem ter sido feito a manutenção, disse que desde do ano passado
que ele fala sobre esses transportes, mais infelizmente não é ouvido
e pede a Deus para que não aconteça alguma coisa mais séria
com os nossos estudantes. Em seguida o vereador Raí usou a
tribuna, começou seu discurso cumprimentando a todos. E fez um
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comentário de que é necessário discutirmos de uma forma mais
clara os projetos que chegam nesta casa, para que possamos
deliberar de uma forma mais precisa, para não fazermos as coisas
de qualquer jeito, o vereador disse que muitas vezes a Câmara de
vereadores, é criticada, mais é mais por falta de informações, e o
vereador diz que é mesmo muitas vezes por parte da população,
que não frequenta as reuniões para ver o que acontece aqui, o
que é que os vereadores estão votando, o vereador frisa que é
necessário a participação de todos nesta casa para que tudo
possa funcionar da maneira correta, disse o vereador que a
educação tem sim algumas questões a se discutir, e verbalmente
o vereador solicitou a presença da secretaria de Educação para
que ela venha a estar casa, para que possamos fazer os nossos
questionamento, para que possamos dar as respostas que as
pessoas vem nos procurar e querem saber, desde os transportes
até as estruturas físicas dos ambientes educacionais, e quadro de
funcionários, precisamos ter acesso a essas respostas, para que
também possamos passar para quem nos procura. Em seguida o
vereador Carlos Roberto usou a tribuna saudou a mesa e os
demais, e iniciou falando dos transportes escolares, falou
precisamente do transporte da parte da manhã, disse que estar
sendo um absurdo, o transporte estar andando superlotado, relator
os setores que um só carro tem que fazer sozinho para poder pegar
todos os estudantes, e que até os motoristas falam que não tem
condições, de ficar desse jeito, por outro lado não tem justificativa
para que
os transporte esteja desse jeito, pois nossas aulas
começaram atrasadas e tiveram muito tempo para organizar as
coisas, deixar tudo em ordem, para quando as aulas tivessem
começado, tudo caminhasse na perfeita ordem e sem esses
problemas, o vereador também falou que : sem querer generalizar,
tem muitos funcionários e motoristas competentes mais também
tem outros que não são, e infelizmente tem coisas que não
podemos deixar acontecer se for preciso fazer algumas substituição
tem que ser feito, eu falo em qual quer área, em qualquer
secretaria, não deu certo, tem que trocar, para que tudo possa
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funcionar como deve ser, o vereador disse ter ido visitar umas
escolas, mencionou a de Pitombeiras com problema na instalação
elétrica, e desse que lá tem dois ventiladores parados por falta de
uma simples manutenção na instalação, e enquanto isso os alunos
sofrem com o calor, pediu aos mais próximo do executivo que
resolvesse este problema o mais rápido possível, o vereador
mencionou que no povoado da Pitombeiras no local onde foi
cavado um poço artesiano tem uma lixeira onde o povo deposita
o seu lixo, pediu aos vereadores que residem lá que visse com o
executivo a possibilidade de tirar a lixeira deste local, e fosse
colocado em um local mais longe do poço. O vereador fez um
breve comentário sobre a limpeza da nossa cidade, disse que no
ano passado chegou até a elogiar o que estava sendo feito neste
setor, mais que este ano estar deixando a desejar, mencionou a
academia da cidade, disse que o pessoal já estão afastando-se
porque estar sem condições de se fazer uma caminhado naquele
local. fez também um breve comentário da segurança da nossa
cidade, e disse que vai estar sempre cobrando o que for preciso
porque esse é o seu papel de vereador fiscalizar cobrar e
denunciar. Em seguida a palavra foi passada para o vereador,
Dogival Antonio do nascimento que saudou a mesa e os demais, e
mais uma vez fez um breve comentário a respeito dos ônibus que
carregam os estudantes, disse que andam superlotados e o pior
sem ter sido feito a manutenção necessária, deu graças a Deus de
não ter acontecido nada mais grave no ano que passou, mais frisou
que esse ano também não foi feito nem uma manutenção e os
mesmos ônibus continuam na ativa carregando vidas, um perigo
para todos que andam nestes ônibus, disse que se isto acontecer o
culpado é o gestor, e nós temos que exigir os nossos direitos
principalmente os nossos estudantes, que são o nosso futuro de
amanhã. Disse o vereador que quer corrigir as coisas erradas que
existe em nosso município e fez um longo comentário a respeito do
salários dos professores, achando um absurdo ser pago quatro reais
e setenta e sete centavos por horas trabalhadas, para esses
profissionais, e também falou sobre o fardamento que o executivo
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disse que iria repassar para os alunos da rede publica da nossa
cidade, isso ele falou em 2017 e já estamos em 2018 e nada dos
fardamentos, isso é uma vergonha, mais lhes digo que enquanto
vereador vou estar aqui cobrando o que é de direito para o nosso
povo. Em seguida o senhor presidente passou para ordem de dia e
colocou em primeira discursão o projeto de Lei nº 001/2018 do
executivo que dispõe sobre a fixação de vencimento de servidores
que trabalham em educação e demais cargos de quadro de
pessoal da prefeitura e seguintes e da outras providencias. E o
vereador Carlos Roberto usou a palavra e novamente saudou a
todos, e disse estar aqui nesta casa desde de 2001 e pela primeira
vez vejo um projeto com apenas um artigo, disse o vereador que o
executivo está debochando de todos pois disse o vereador não ter
visto ainda no cenário nacional nem um servidor ganhar por horas
trabalhadas, exceto os professores, mais os demais sempre soube
que eles tem salários fixo, o vereador mostrou sua indignação com
o projeto disse o vereador que o projeto é muito incompleto e
incompreensivo, o vereador leu a mensagem e uns artigos do
projeto e disse que os servidores serão prejudicados, falou de
divisão de salários e disse que isso é ilegal, disse que a lei federal diz
que nem um servidor pode receber menos que um salario mínimo,
que já é uma miséria então não podemos concordar com este
projeto que relata que um servidor vai ganhar quatrocentos e
cinquenta reais acho isso um absurdo. E nós da oposição não
podemos concordar com um projeto deste. e logo em seguida o
vereador Dogival usou a palavra e o vereador mostrou sua
indignação com o projeto fez um breve comentário sobre o projeto
e seus artigos , disse que os projetos que vem para esta casa tem
que vir mais bem explicado mais esclarecido, disse que o jovem
que estudou e termina sua faculdade tem que ganhar o seu salario
justo, em seguida o vereador Raí usou a palavra e também fez um
breve comentário sobre o projeto, esclareceu alguns itens do
projeto segundo sua visão e disse que nós da oposição não
podemos votar o contrario da confiança que as pessoas
depositaram em nós. E em seguida o senhor presidente colocou em
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primeira votação o projeto de Lei nº001/2018 do executivo que teve
quatro votos contra e quatro votos a favor, ficando assim empate a
votação, e o senhor presidente pronunciou-se, a favor do referido
projeto e assim o projeto foi aprovado por cinco votos a quatro. E
não havendo mais matéria para ser discutida ou votada em nome
de Deus o todo poderoso o senhor
presidente encerrou os
trabalhos. Calçado 12/03/2018.
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