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Ata da 27ª reunião Ordinária da 3ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. 

José Maria da Silva. Calçado 18/11/2019 (dois mil e dezenove). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 18 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: José Vieira de Souza Neto 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 

Severino Ramos dos Santos Silva. Foi comprovada a ausência do 

vereador Otoniel Sobral. O presidente abriu a reunião em nome de 

Deus o todo Poderoso e convidou o vereador Dogival Antonio do 

Nascimento para fazer a leitura de um texto bíblico o qual foi lido 

“Feliz aquele cuja consciência não o acusa e aquele que não 

perdeu a esperança. Eclo.14.2” 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 Raí Vinicius. E logo em seguida a palavra foi 

passada para os vereadores inscrito no expediente, e o vereador Raí 

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

reunião, e começou seu discurso dizendo sempre pensa em falar 

menos, mais ouvindo a leitura da ata  ela serve também entre tantas 

outras coisas para nos trazer memorias de coisas que devem serem 

tratadas e abordadas aqui, e disse que gostaria de falar em alguns 

pontos que ao seu ver precisam ser vistos novamente, e deu um 

exemplo que algum tempo atrás ouviu uma entrevista do executivo 

onde ele  tocou no assunto da academia da cidade, e é engraçado 

que se ouve, uma serie de comentários  e elogios  onde chegaram a 

compararem com o parque Euclides dourado em Garanhuns, 

disseram que iriam colocar proteção e até a gora esperamos a 

beleza, que é um espaço tão bonito e hoje estar abandonado e 

desprestigiado pelo governo, deixo aqui o meu apelo para que se 

tome providencia a respeito daquele espaço. O vereador pontuou o 
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problema da água que segundo o vereador foi falado nesta casa 

que estavam colocando água no sitio nos finais de semana e que  

estar sendo cobrado setenta reais por carrada, disse o vereador que 

se realmente isto tiver acontecendo é desumano e falta de respeito. 

O vereador falou a respeito das placas com os nomes das ruas, e 

também dos quites que foram falados  na outra semana, o vereador 

disse que foi informado de que esses quites foram entregues, mais ele 

gostaria de estar tendo uma posição sobre estes assuntos e 

aguardando a nota fiscal, e só pra lembrar que o valou foi de ( 

duzentos e doze mil e setecentos reais). O vereador falou das 

estradas disse que estiveram piores  mais que precisa estar sempre 

melhorando em virtude de que a maioria da nossa população é da 

zona rural e estão sempre fazendo uso das estradas e é preciso que 

tomem providencias. O vereador falou sobre os coordenadores 

pedagógicos do nosso município, disse que temos muitos 

coordenadores que não são formados e ficam coordenando 

professores formados, o vereador acha isso um absurdo muito 

grande, e diz como pode se coordenar uma coisa se não se tem 

conhecimento disso? Como pode uma educação crescer e evoluir 

se agente toma esse tipo de atitude! Gostaria que vocês  

entendesse!  Eu não estou falando as pessoas mais sim das funções, 

porque nós estamos precisando de profissionais e profissionais 

capacitados, e se há necessidades dessas vagas porque não foi 

colocado no concurso?.  O vereador diz que! Fazendo uma reflexão 

sobre a politica do Brasil e sobre tudo do nosso Município, pediu 

desculpa pela expressão mais disse que fica enojado  com aquilo 

que ver muitas vezes, disse que o sistema politico se agrega as 

pessoas, e acaba colocando pessoas contra pessoas, o sistema faz 

com que grande parte da população tenha dependência com o 

governo,  por achar que aquilo que deve ser oferecido é um favor, e 

não é, e acaba desvalorizando os profissionais, gostaria de explicar 

como é isso! Conheço muitas pessoas aqui no Município bons 

profissionais,  e pelo fato de não concordarem com os modos que os 

políticos governam, eles são escantilhados, são colocados de lado, 
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mesmo com muita capacidade mais não tem oportunidade aqui, o 

vereador diz que depois de ter feito sua trajetória de estudo, na 

gestão passada chegou com seu currículo na secretaria de 

educação deste município, e nunca teve nem uma oportunidade 

no município, o vereador continuou falando mais um pouco a 

respeito deste assunto e  disse que chegou a conclusão de que o 

povo cansou de discurso politico, e que nós também cansamos, 

porque esses discursos políticos só tem obedecido ao sistema politico 

perverso. E logo em seguida a palavra foi passada para o vereador 

Dogival Antonio do Nascimento que saudou a massa e ao  demais 

presentes na reunião, e começou falando que a rua Mandu 

Caitano, que é saída para a PE 158 estar cheia de lixo e esgoto a 

céu aberto. Falou também da praça nossa senhora de Lourdes disse 

que no começo era bém cuidado se regava as gramas e hoje 

encontra-se sem manutenção nem uma, disse que um colega outro 

dia filmou dos cavalos comendo a grama da praça, e que sem ser 

regada estar cada vez  mais seca e acabada, e disse que deixa 

aqui seu apelo para que seja resolvido este problema. O vereador 

falou da taxa de iluminação publica que todos nós pagamos, e que 

este dinheiro é repassado para a prefeitura e que este dinheiro é 

para ser feita a manutenção da nossa iluminação, diz o vereador 

que isto não é feito aqui já que as ruas só vivem as escuras. O 

vereador também falou das águas que é colocada para as pessoas 

que deveria ser realmente para todas sem distinção, mais 

infelizmente aqui em Calçado não é, o dinheiro é publico mais os 

beneficiados são escolhidos, exemplo disso é que uma pessoa foi 

pedir um carro de agua e acho que por não ser do lado do prefeito 

não foi atendido, falou sobre a academia da cidade, disse que é um 

espaço grande e bonito mais que precisa de manutenção, e que 

em vez de terem colocados aquelas grades deveriam ter investido 

em segurança e iluminação, seria mais útil a população. Falou sobre 

a locação do carro que foi falado aqui a semana passada, disse 

que o prefeito falou que este valou foi referente ao pagamento de 

um ano, o vereador fez um breve comentário ainda sobre este 
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assunto e disse que é preciso que esse caso seja mais bem 

esclarecido pela administração. Diz o vereador que soube que tinha 

sumido uns retrovisores dos ônibus e disse que se isso aconteceu 

mesmo, tem que ser esclarecido e que isto é um absurdo. O 

vereador falou mais uma vez da cadeira odontológica que foi 

comprada para o pSf e disse que acha que o tome conta não errou, 

e que foi empenhado em nome  e José Alves de Siqueira,  disse que 

gostaria que o líder do governo explicasse o porque esta cadeira foi 

empenhado em nome dessa pessoa.  E logo em seguida a palavra 

foi passada para o vereador Carlos Roberto, que saudou a mesa e 

os demais presentes na reunião, e começou seu discurso falando a 

plateia e fazendo alguns elogios  as pessoas que estavam ali, 

assistindo a reunião, e disse que pela primeira vês gostou das 

palavras do seu colega Severino Ramos, disse que a fala do vereado 

Marcone sempre estar  apoiando, e disse que sua fala hoje estar 

sendo transmitida através da Radio Jovem K FM, disse que a função 

de um líder é realmente o que o senhor falou a semana passada, 

que é ouvir as criticas, as reclamações, os pedidos , levar para o 

executivo e tentar resolver, porque nenhum vereador desta casa 

seja ele oposição ou situação quer o mal do povo, a situação vem 

para dizer o que é feito, e a oposição vem para dizer o que deixa de 

ser feito, nós queremos sempre saber porque estar se fazendo, o 

recurso vem e vem muito, fazer é uma obrigação do gestor, e não 

fazer é incompetência, nosso município é pequeno e vem mais ou 

menos um milhão e oitocentos mil reais mensais, o vereador diz que 

se o gestor ouvir a oposição ele vai fazer uma boa administração, 

porque nós vemos os fatos e relatamos, essa é nossa função. O 

vereador falou sobre a previdência deste município disse que desde 

de dois mil e nove que ele fala sobre a falta de concurso neste 

município, disse que a gestão anterior fés um, mais que minguem 

sabe para  onde foi o dinheiro, sabe-se que todo mundo pagou, 

depois veio esse atual teve a coragem de fazer, mais infelizmente, 

não estar agindo como manda a lei, tem função que ele chamou 

mais do que as vagas ofertadas, e tem função que ele ofertou e não 
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colocou ninguém, disse o vereador que o prefeito de Jurema estar 

sendo processado porque não chamou o pessoal ainda, e o nosso ? 

será que só tem Lei nos outros lugares e aqui não? Será que essa 

promotora não ver esse erro? Tem varias funções ai que não foram 

chamados nem uma pessoa, e se ele colocou no edital é porque 

precisa,  e se precisa  tem que ser chamado, e o prefeito fica ai 

pagando uma miséria aqueles que são mais necessitados que acho 

isso uma vergonha, se pagar menos de quatrocentos reais a uma 

pessoa, mais quem fez o concurso e passou tem que ser chamado. 

O vereador disse que nosso líder do governo falou que o prefeito 

estar passando duzentos e quatro mil reais para complementação 

da folha do nosso instituto de previdência e é verdade, mais ele 

esqueceu de falar que o prefeito passou 2017 todo sem depositar 

nada,  acobertado pelo tribunal e esse foi o maior problema, um 

ano sem entrar nada na conta do instituto, o  problema se alastrou e 

virou esse caos que estar hoje, acho que ai faltou bom senso e 

vontade, para que os nossos aposentados não estivesse passando 

pelo que estão passando agora. E sobre a água que o nosso líder diz 

que é para atender todo mundo, está aqui o nosso amigo Doro, que 

foi lá pedir uma carrada de água e lhe disseram que só liberava se 

ele fosse pedir a  um vereador, e ele perguntou qual vereador? E lhe 

disseram! o vereador do nosso lado! Isso é mais uma grande prova, 

espero que a semana que vem o senhor líder do governo venha 

aqui e diga que foi colocada a  água do rapaz. O vereador disse 

que gostaria de saber qual é a posição do prefeito na questão do 

rateio dos professores, o vereador disse que vários municípios já estão 

pagando, outros entrando na justiça para não ratear, eu deixo aqui 

o meu pedido para que você veja se o prefeito tem interesse de 

ratear, ou não, ou se os  professores precisem entrar na justiça, nós 

não podemos nos calar diante desta situação. E mais uma vez o 

vereador cobrou do líder do governo a solicitação feita por ele a 

semana passado que foi sobre os documentações dos transportes 

do fundo municipal de saúde e da educação, que estar sendo 

cobrado esse valor alarmante e escandaloso para o nosso 
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município, espero esclarecimento. O vereador também falou dos 

coordenadores das escolas, disse que desde de dois mil e nove que 

eu bato nesta tecla, na incompetência dessa administração de 

colocarem servidores que não tem a graduação para atenderem 

esta função, você é professor  graduado  e estar sendo fiscalizado 

por uma pessoa que não tem a qualificação certa para este 

trabalho, não estou aqui dizendo que a pessoa que estar lá não é 

capaz , mais não tem a qualificação, o vereador diz que isso é jogo 

politico, é promessa de campanha, o vereador diz que faz muita 

falta a Educação da administração do prefeito Ivanildo, todo 

mundo pode pisar nele mais ele fez uma Educação aqui que 

realmente valia a pena, tínhamos A Silvia que realmente deu uma 

aula de gestão na Educação do nosso Município, e depois da 

administração do onze nós fomos só diminuindo e não sabemos 

onde vamos parar. E logo em seguida a palavra foi passada para o 

vereador  Severino Ramos dos Santos, que saudou a mesa e os 

demais presentes na reunião  e começou seu discurso dizendo! sua 

fala vai ser curta , por causa da correria e ele não teve tempo de 

sentar com o senhor prefeito e ver todas essas questões colocadas 

aqui, mais sábado falei um pouco com ele coloquei para ele 

algumas coisas e esclarece outras também, o vereador diz que 

nosso município tem pontos negativos mais também tem   muitos 

pontos positivos, disse que as obras inacabadas vão serem 

terminadas, disse também que a  academia da cidade vai se 

concluída. E sobre  a limpeza da Rua Mandu Caitano, o vereador 

disse ter falado com o secretario de obras, e que a limpeza da rua 

vai ser feita, disse que a grama da praça nossa senhora de Lourdes 

está sendo regada todos os dias, disse que sobre a iluminação 

publica vai também ser resolvida e até o natal vai estar pronta, sobre 

a cadeira odontológica falada aqui o vereador disse que a semana 

que vem ele vai trazer um esclarecimento ,mais concreto para 

todos, sobre o rateio dos professores ele disse que se é lei, tem 

certeza que o prefeito vai passar, porque os professores merecem e 

tem seus direitos. Disse que a água é para ser distribuída para todos 
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dentro das condições da secretaria para preto branco todos sem 

distinção, disse que estar aqui para ajudar a todos  que o procurar e 

que o prefeito também. Sobre esses valores dos carros locados o 

vereador disse que vai apurar e trazer para todos um 

esclarecimento. E não havendo mais vereador inscrito no expediente 

o senhor presidente em nome de Deus o todo poderoso encerrou a 

reunião. Ficando marcada a próxima para segunda feira dia. 

Calçado 18/11/2019     
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