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Ata da 26ª reunião Ordinária da 3ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. 

José Maria da Silva. Calçado 11/11/2019 (dois mil e dezenove). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 11 de 

Novembro de dois mil e dezenove reuniu-se ordinariamente a 

Câmara Municipal na sede sito a Rua Luiz Inácio dos  Santos nº91 sob 

a Presidência do Sr José Maria da Silva que foi secretariado pelos 

vereadores: Severino Ramos dos santos Silva e Marcone Ferreira da 

Silva. O primeiro secretário observou o quórum regimental e foi 

comprovada a presença dos senhores vereadores: Dogival Antônio 

do Nascimento, Antônia de Souza Silva, Raí Vinicius,  Carlos Roberto e 

José Vieira de Souza e Otoniel Sobral. O presidente abriu a reunião 

em nome de Deus o todo Poderoso e convidou o vereador Otoniel 

Sobral 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 logo em seguida o senhor presidente 

pediu que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior feita a 

leitura a mesma foi colocada em votação e foi aprovada com 

ressalva do vereador Otoniel Sobral. E logo em seguida a palavra foi 

passada para os vereadores inscrito no expediente, e o vereador 

Otoniel usou a tribuna saudou a mesa e os demais presentes na 

reunião e começou seu discurso dizendo, desde de dois  mil e 

dezessete que as coisas neste município só anda pra traz, falou da 

quadra do Sebastião Tiago, disse que esta quadra era ponto de 

referencia para nossa cidade, e hoje a situação desta quadra estar 

mais parecida com um curral, isso deixa a pessoa muito triste, e 

revoltado porque calçado estar nas mãos de pessoas que não tem 

competência, e falando de agua item que foi muito debatido aqui a 

semana passada, aqui tem caminhão tanto publico como particular, 

mais a água não chega na casa do povo, e quando chega todo 

mundo comenta que é muito salgada, não dar para se fazer quase 

nada com esta água, e aqui eu pergunto mais uma vez! Será que é 

falta de recurso?  Dinheiro eu sei que tem muito, não vejo 

necessidade do nosso povo estar passando por uma situação dessa, 

e eu fiquei mais triste ainda em o nosso líder do governo dizer que 
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cada vereador tem um dia para colocar agua para seu povo, isso 

não cabe a vereador nem um, isso é de obrigação e dever do 

administrador, na secretaria determinada para este tipo de trabalho, 

isso não pode existe, o vereador estar aqui para fiscalizar e cobrar o 

que o povo tem direito, um direito que é de todos sem exceção, e 

terminou dizendo que acontece coisa aqui nesta administração que 

eu nunca vi em lugar nenhum. E logo em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Raí que usou a tribuna saudou a mesa e os 

demais presentes na reunião, e lamentou o nosso som não estar 

funcionando, o vereador espera que  a semana que vem este 

problema seja sanado. E referindo-se ao líder do governo nesta casa 

disse-lhe, que com todo respeito que temos pela sua pessoa a sua 

fala semana passada foi muito infeliz mesmo, nós sabemos que o 

representante do governo seja por excelência mesmo de defender 

buscar argumentos e fatos para defender aquilo que lhe cabe mais 

essa  colocação a respeito da a água foi muito infeliz porque isto 

configura uma questão que não fica clara para as pessoas, é de 

beneficiamento próprio, infelizmente colocado pelo senhor. O 

vereador fez uma ressalva a respeito do que ele falou sobre as ações 

outubro rosa a semana passada, as ações do outubro rosa eu não 

juguei aqui se estavam corretas ou erradas, porque as ações que 

estavam sendo financiadas pelos agentes de saúde não eram as 

ações como um todo no município, e sim as ações especificas nos 

pfss, se eles estão fazendo isso com a boa vontade não tem 

problema nenhum, só achei estranho o Município não pensa em 

contribuir, de uma forma mais efetiva neste seguimento. O vereador 

falou dos défices  que temos sobre as informações na transparências  

do Município, e falando disso eu gostaria de pedir aos senhores que 

nós não transformemos os nossos encontros das reuniões ordinárias 

da nossa câmara em comício, como foi a semana passada eu 

confesso que fiquei muito triste com isso, nós não estamos 

atendendo aqui apenas a um apelo populista, nós estamos aqui 

para  cumprir as nossas funções independente de quem beneficie, 

nós fomos eleitos para isso isto, é só um pedido para que possamos 
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manter a ética e organização na casa, e nesse défice de 

informações somos surpreendidos por diversas questões, 

recentemente antes do recesso, nós falávamos das farras das diárias 

como o vereador doge colocou, e que de fato havia, agente tem 

números de que  secretários deste Município chegava a tirar mais de 

trinta mil reais, isso são valores que são absurdo para nossa 

realidades. Falou da iluminação publica da cidade e disse que as 

coisas aqui é assim, agente fala uma semana na outra as coisas 

piora, nós não estamos aqui só para criticar tem ações que a gente 

reconhece mais faz muito tempo que falamos aqui que as ruas estão 

as escuras e agora a praça nossa senhora de Lourdes também estar 

com problemas na iluminação. Falou das ruas que não tem suas 

placas de identificação, inclusive a rua que eu tenho uma 

residência, a Rua Aluzair Fernandes de Souza, muitos moradores já 

me procuraram pra falar que em umas ruas tem mais em muitas não  

tem sua denominação, é preciso que tenha uma placa de 

identificação. O vereador diz que quando há um beneficio da 

prefeitura é como se fosse um favor que se estar recebendo é como 

se ninguém pagasse imposto nesse pais, disse o vereador que o Brasil 

é um dos pais que mais se paga imposto nesse mundo, essa é uma 

questão que nós precisamos reeducar o nosso povo a entender, a 

questão de exames  consultas e outras coisas que as vezes não 

temos em nosso Município é preciso ser deslocado pra ser feito em 

outro lugar, não é questão de favor é sim obrigação do Município 

disse o vereador! Outra coisa que eu gostaria de dizer, é que contra 

fatos não há argumentos, nós temos o papel com as informações, 

não adianta agente querer explicar o injustificável por exemplo! 

temos aqui um documento que fala sobre quites escolares, o 

vereador leu o histórico do empenho inclusive com datas e preço, e 

pediu que de forma amigável e informal trouxessem para esta casa 

para serem esclarecidos fotos  da entrega desses quites e nota fiscal, 

porque não foi do meu conhecimento a entrega deles, não sei se foi 

dos outros vereadores! Sabemos  que o valor do pagamento foi  de 

(duzentos e doze mil, e setecentos reais ) fica aqui o meu apelo para 
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que possamos dialogarmos melhor. Logo em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Dogival que saudou a mesa e os demais 

presentes na reunião, elogiou a plateia disse que graças a Deus o 

povo estar acreditando mais nas reuniões porque estão 

comparecendo as mesmas, e assim ficaram mais informados do que 

acontece aqui nesta casa, o vereador falou da quadra do Sebastião 

Tiago disse estar em estado lastimável e que já vem batendo nesta 

mesma tecla a muito tempo e nada é resolvido, falou também da 

passagem molhado do Sitio Umbuzeiro e disse que ainda nada foi 

feito, falou também do cemitério novo que fica na PE 158, disse que 

estar lá abandonado, cheio de mato, disse que o administrador não 

terminou, disse que existe muitas obras que o administrador 

começou e não terminou, disse que a estrada no cachingó estar 

muito ruim cheia de buracos, disse o vereador que se não der pra 

maquina passar que pelo menos fosse colocado metralhas nesses  

buracos, disse que os ônibus já  estão em situação precária e com as 

estradas desse jeito a situação só vai piorar, falou da farmácia 

básica que a muito tempo não tem remédio para a população disse 

que isso é um grande descaso com a população, o vereador falou 

sobre a água que é repassada para a população disse que é com o 

dinheiro publico e que tem que ser passada agua boa de qualidade 

e que o nosso líder quando falou aqui a respeito desse assunto fez 

politica e que isso é ilegal, o dinheiro publico vem para o município 

para ser gasto com beneficio da população com igualdade para 

todos. Falou de um empenho da secretaria de obras, o vereador leu 

o histórico do empenho que se tratava de um contrato de um 

caminhão contratado para diversas atividades de diversas 

secretarias, este empenho é datado no dia 08/02/2019 e o valou é! 

vinte e quatro mil duzentos e setenta e  um reais e quarenta 

centavos,  e no mesmo mês no dia 26/02/209 foi empenhado esse 

mesmo valou e para esse mesmo carro, e assim sucessivamente o 

nome da firma é Bisa alto locadora LTD, disse que esses documentos 

foram tirados do tome conta do nosso estado, disse estar ai os 

documentos que já foram pagos, e ninguém nem se quer sabe de 
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quem é aquele caminhão, disse o vereador  que vai continuar 

trazendo tudo que poder aqui para a câmara para esclarecimento 

da população o que realmente estar acontecendo. E logo em 

seguida a palavra foi passada para o vereador Marcone Ferreira 

que saudou a mesa e os demais presentes na reunião, e começou 

seu discurso dizendo! O vereador falou que diante dos fatos aqui 

narrado pelos meus colegas sobre a abastecimento de agua em 

nosso município, o vereador foi averiguar a real situação  e disse que 

sabe q]eu as coisas não estão fácil disse que o abastecimento não 

estar cem por cento, que a luta é grande pra tentar abastecer, disse 

que a agua doce vai para a casa das pessoas de acordo com que 

os poços suporta e quando não suporta é colocado agua salgada, 

muitas pessoas autoriza que va esse tipo de agua outras não, o 

vereador disse ter tentado hoje resolver vários problemas com o  

prefeito inclusive as questoae abordadas aqui mais o tempo foi 

pouco muitos compromissos do  prefeito e meu mão deu para 

conversar. O vereador disse que vai pedir que seja feito um estudo 

para ver o que se pode  ser feito sobre o transito ali no local onde 

tem a feira, que ninguém sabe o que é contra mão,  e se sabem  

ninguém obedece, e falou da quadra do Sebastião Tiago disse que 

realmente já faz muito tempo que era pra ter sido terminada, mais 

temos a quadra do Maria Celia que é muito boa, e que dar para 

realizar qualquer evento que o nosso povo precisar, falou do tapa 

buracos disse que o prefeito fez o que pode e disse que vai senpre 

estar aqui esclarecendo o que poder, porque o nosso município tem, 

muitas coisas boas também, não só tem coisa ruins não, temos que 

reconhecer isso, não justificando o meu, mais se você for para o 

município vizinho a coisa é muito pior. Falou das maquinas disse que 

o nosso município é muito extenso e que tem estradas que ainda 

não deu para a maquina passar, falou também dos carros que 

atendem o pessoal  das escolas do sitio disse que pitombeira estar 

com um carro muito pequeno e que já solicitou um maior. disse  que 

como é aliado da base não vai ficar calado diante dos fatos mais 

estar aqui para ver soluções naquilo que for possível mostrando sua 
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forma de trabalhar, concordando com umas coisas e discordando 

com outras, mais sempre buscando o melhor para o povo. E logo em 

seguida a palavra foi passada para o vereador Carlos Roberto que 

saudou a mesa e ao demais presentes na reunião, e começou 

falando! Que seus colegas que o antecederam já falaram quase 

todos os temas que eu iria falar, mais pra iniciar gostaria de saber se 

o líder do governo trousse   para esta casa o que eu pedi  a semana 

passada, que foi  a relação dos carros que estão locados com seus 

devidos documentos mais acho que o nosso líder esqueceu. Eu acho 

um grande absurdo nosso povo estar sendo lesado pela 

administração, porque o que mais se ver nesta cidade é festas e 

mais festar no município recebendo transporte e ai não se admite 

estar sendo tirado dos cofres públicos cento  e dois mil, seiscentos e 

oitenta e seis reais do fundo municipal de saúde e da secretaria de  

educação em quatro meses, todos nós sabemos dentro deste 

município quais são os carros que são locados, dar para contar nos 

dedos conhecemos todos eles, sabemos também mais ou menos 

quanto recebe cada proprietário por um transporte desse. Disse que 

na secretaria de saúde ainda se ver alguns carros desses locados 

mais na de Educação não se ver, e foi por isso que fiz este pedido 

para que viesse para esta casa relações desses carros e proprietários 

dos mesmos, porque nós vamos nos aprofundar mais nessas 

denuncias  porque esses valores aqui são arbitrários de mais e a 

cada dia que passa acho que essa administração não tem 

responsabilidade com o dinheiro publico do nosso Município, o 

vereador disse que se tiver outro carro locado na secretaria de 

urbanismo até que me prove o contrario é fantasma, eu posso falar 

isso com precisão porque eu moro perto do local onde fica todos os 

carros da prefeitura, e eu vejo tudo, acho um absurdo um valou  

desse por uma locação de um só carro onde se for vender este carro 

o valor dele não vale o valor que ele recebe em um mês. O 

vereador diz ter ficado muito triste com a fala do líder do governo, 

porque pelo que eu sei líder é sim para defender as coisas certas 

mais as que estão erradas procurar resolver e não esconder, dizer 
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que tem remédio se não tem, que tem medico se não tem, o 

vereador elogiou a fala do vereador Marcone disse em  algumas 

coisas concordar com ele, disse que o nosso papel nesta casa tem a 

obrigação de  fiscalizar  e controlar os gastos do poder executivo, 

prefeito e secretários, essa é a nossa função, se o pessoal da base 

não quiserem ouvir os vereadores que querem exercer o seu papel, 

converse pessoalmente com o prefeito e exponha os erros isso 

também é ajudar a administração, porque ele também faz coisas 

boas para o município, mais vejam! é aproximadamente de um 

milhão e oitocentos a  um milhão e novecentos mil que entra todo 

mês neste município, é muito dinheiro, e como diz o líder do governo 

que nós só sabemos criticar! Não nós sabemos cobrar, porque 

representamos quase dose mil pessoas dentro deste município, eu 

não só represento os votos que tive não eu represento toda a 

população de calçado, e nosso papel é esse estar sempre 

cobrando, porque estamos vendo nosso dinheiro sendo investido  de 

maneira errada, eu imagino se o ano que vem esses ônibus que 

estão rodando ai hoje , o ano que vem não poderem rodar, o 

quanto vai ser pago um aluguel de um ônibus, se um carro pequeno 

hoje estar em uma situação dessa, cabe a nós vereadores cobrar e 

denunciar porque quem estar administrando o nosso dinheiro é o 

prefeito então a obrigação é dele,  sabe porque o deputado que a 

oposição apoiou não bota agua aqui?  Porque não é a obrigação 

dele! E todos nós sabemos que para vir alguma coisa para um 

município, só vem ou via prefeitura ou via associação, sabemos que 

o prefeito faz alguma coisa mais também sabemos que tem mais 

coisa errada do que feitas, o líder disse que até julho as obras seriam 

terminadas, e não foram, vai ficar tudo para o ano que vem e pra 

que? Enganar o povo de novo. O vereador falou também a respeito 

das aguas e disse que também não é hipócrita de dizer que aqui 

tem agua doce para todo mundo, o problema é a má distribuição,  

o vereador diz ser amigo pessoal do prefeito, mais jamais se aliará a 

ele politicamente, o vereador falou que sempre que  se faz um 

curativo é recebido por este curativo, tudo que se faz é recebido 
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inclusive por cada aluno que temos no município,  e o valou não é 

pouco é quase oitocentos reais por cada aluno, então cabe a quem 

estar administrando o dinheiro administrar de maneira correta,  e 

finalizou dizendo que quer resposta de tudo e não puxa saco disse 

também que tem um poço cavado pela prefeitura em volta do rio 

onde nos finais de semana o carro pipa da prefeitura estar 

colocando agua para o povo mais estar cobrando setenta reais por 

carrada, o povo até estar satisfeito mais eu falei que estar errado  se 

o carro é do município não pode entrar dinheiro no meio não, e isso 

vai ter que parar, vou levar pra Câmara e se não resolver levo para o 

ministério publico, vou apurar se na verdade tudo isso é realmente 

verdade disse o vereado. Logo em seguida a palavra foi passada 

para o vereador Severino Ramos que /*saudou a mesa e os demais 

presentes na reunião, e falou que não teve muito tempo para falar 

com o prefeito por causa da correria em que se encontra, mais que 

estar aqui nesta casa para ajudar o prefeito aprovando os projetos 

mais também para ajudar seu povo e aqueles que me procuram, 

disse que nenhum prefeito vai atingir cem por cento  nas suas 

administrações,  disse que fala isto com propriedade, porque veio do 

executivo e que trabalhou com um bom prefeito e que até hoje ele 

é elogiado ,   falou desta casa que hoje é sede da câmara que foi 

doada pelo prefeito José Elias, falou da rua 21 de abril onde existe 

uma obra que o vereador reconhece estar muito atrasada mais que 

logo vai ser terminada, o vereador também falou ter ido no fundo de 

previdência deste município e lá verificou que não existe nem um 

aposentado sem receber, todos estão em dias, e eu sou prova de 

que o prefeito repassa todos os meses a complementação para a 

folha de pagamento  daquela instituição, falou também da quadra 

do Sebastião Tiago disse só estar faltando ser resolvidos algumas 

burocracia com a caixa econômica para ser dado inicio tanto a 

esta quadra como a de pitombeira e ao  Estádio Rafael Pastor, falou 

também sobre a agua que é repassada para o povo disse que 

atende a todos que o procurar, e que a secretarias estar disponível 

para atender a todos, e que o prefeito estar fazendo de tudo para 
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dar assistência ao nosso povo, disse também que o prefeito estar se 

empenhando para deixar as ruas todas claras já estar 

providenciando, disse que a passagem molhada logo vai ser 

terminada pois é de grande necessidade que isto seja feito, disse 

que os buracos da mata do roçadinho pediu que levassem metralha 

para serem colocadas nos buracos. Finalizou dizendo que estar 

disponível para atender a todos que nos procurar. E não havendo 

mais vereador para falar em nome de Deus o todo poderoso o 

senhor presidente encerrou os trabalhos. Calçado 11 de Novembro 

de dois mil e dezenove. 
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