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- Ata da 9ª reunião Ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a Presidência do Sr. José Maria 

da Silva. Calçado 01/06/2020 (dois mil e vinte). 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 01 de Junho 

de dois mil e vinte, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal na 

sede sito a Rua Luiz Inácio dos Santos nº 91 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 Antonio do Nascimento, Otoniel Sobral, 

Carlos Roberto da Silva Raí Vinicius. Foi comprovada a ausência dos 

vereadores Severino Ramos e Antonia de Sousa. 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 

“No presente permanecem três coisas: fé, esperança e caridade: 

porem, a maior delas é a caridade. 1cor 13,13”  prosseguindo os 

trabalhos o senhor  presidente passou a palavra para os vereadores 

inscrito no Expediente.  E o vereador Carlos Roberto saudou a mesa e 

começou dizendo que estar triste por o líder do governo não estar 

presente na reunião, mais sabe que sua fala chegara até ele, a 

semana passada eu falei aqui que o Município tinha sido contemplado 

com mais de um milhão de reais e disseram que o município só teria 

recebido trinta e quatro mil reais  isso não verdade, ele não tem 

conhecimento do que fala, o problema é que o que falamos aqui ele 

não vai verificar nas fontes certas para ´poder comunicar ao prefeito, 

e ai eles dizem o que querem. O vereador falou que neste mês de 

maio não foi distribuído os quites de alimentação da rede Municipal de 

ensino, e o vereador leu parte da Lei que assegura este beneficio aos 

alunos da rede municipal, e disse que o povo quer saber por que não 

foi distribuído, qual o motivo de neste mês de maio não teve, e o líder 

ainda diz  que o prefeito estar dando do bolso dele, sabemos que isto 

é recurso federal,  estão fazendo nosso povo de besta, e disse que esta 

administração é de faz de conta, não podemos aceitar isso, disse que 

o executivo não quer ouvir as nossas boas reinvindicações, disse que 

quando o executivo trabalha com o dinheiro publico nós somos 
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obrigado a fazer, e é obrigação nossa, e quando deixamos de fazer 

estamos nos apossado ou desviando para outros fins, não podemos 

deixar isso acontecer. Sempre falei em todos os lugares que sempre 

tive uma boa relação com o prefeito mais é independente de 

vereador ou de prefeito, sou oposição a esta administração e as coisas 

erradas, mais quando se faz o certo eu elogio mais dizendo que não é 

favor é obrigação de quem estar a frente para administrar o dinheiro 

do povo, disse o vereador que desconhece um vereador que o 

prefeito tenha colocado ele no lugar onde ele estar, tem gente que 

acha que é o prefeito que paga o salario deles, e sabemos que desse 

jeito não funciona, o eleitor tem que começar a despertar para que o 

seu voto seja responsável, as vezes vota no prefeito de um lado e no 

vereador do outro, porque ele vota no prefeito para executar e no 

vereador para legislar, o papel do vereador é fiscalizar, nós temos que 

chegar no povo jovens e adultos e dizer senhores, senhoras estou 

precisando de um voto seu para ser seu defensor na Câmara. Disse 

que esta casa só mostra o que interessa ao prefeito, porque hoje faz 

oito dias que eu pedir uma explicação do que é que estão fazendo no 

terreno do antigo matadouro, mais eu quero no papel, quero 

documento, porque assim sabemos fiscalizar melhor, mais infelizmente 

ainda não apareceu, e perguntou qual o problema de não vir? Disse 

também que não veio a esta casa o que foi feito com o dinheiro que 

veio para suprir as necessidades do covid 19, por exemplo! Quantos 

respiradores  foi comprados e quantos chegaram etc. Graças a Deus 

que não foi preciso usar nem um, mais foi usado o dinheiro do povo, 

essa casa tem compromisso com o povo mais  onde estar o dinheiro, 

vendo no portal da transparência foi comprado pra aqui trinta e seis 

mil mascaras, e nós não vemos estas mascaras, o vereador fez uma 

conta rápida e disse  que essa quantidade de mascara, daria 

para ser doado para cada pessoa sem deixar ninguém de fora até 

mesmo as crianças três mascaras para cada pessoa deste Município, 

nós temos que saber onde estar estas mascaras, não estou dizendo 

que ele não distribuiu mais precisamos saber onde foi distribuídas, esse 

é um pedido para que venha essas informações, e neste instante o 
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presidente falou que sobre o terreno não tem nada programado e o 

vereador Roberto pediu documentos. E logo em seguida a palavra foi 

passada para o vereador Raí que saudou a mesa e começou seu 

discurso dizendo que teve resposta sobre seu pedido de informações 

da secretaria de saúde e da secretaria de Educação,  e disse que o 

material estar em suas mãos para quem quiser verificar, e disse que as 

informações que recebeu da secretaria de saúde ela desencontra das 

informações que o líder do governo trouxe a semana passada, 

segundo ela o recuso do governo federal que chegou no município, 

setenta e quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e  setenta e 

nove centavos, e do governo Estadual chegou, dois reais por 

habitantes do Município. o vereador diz que fica preocupado  com as 

informações desencontradas que chegam  nesta casa, a gente 

precisa de ter uma forma mais responsável de trazer as informações 

corretas. Temos que ter cuidados com tudo que é falado aqui, as 

informações não podem chegarem aqui de qual quer forma, acredito 

que existe dois tipos de inguinorantes, é o que acha que sabe e fala, e 

o que  sabe que não sabe e não fala, quando a gente não tem 

convicção do que vai falar é melhor ficar calado para a gente não 

passar vergonha, eu falo isso porque existe muitas coisas que saem 

daqui desta  casa, eu não sei quem é que leva essas informações para 

o prefeito, secretários, não sei , mais temos que levar as informações 

coerentes, não é sair falando que falamos mal da administração, 

sendo que temos responsabilidade do que falamos aqui nesta casa, 

quem quiser saber o que falamos e fazemos aqui, é só visitar o cit da 

Câmara, lá você vai ter todas as informações que precisar. E logo em 

seguida a palavra foi passada para o vereador Dogival que saudou a 

mesa e começou falando, que a semana passada veio aqui na 

cidade e passando na barreira sanitária estava sem mascara, e pediu 

uma mascara e disseram que só não dava porque não tinha,  vejam 

senhores como estar a situação, a quantidade de mascara que foi 

comprada e na parreira sanitária não tinha nem uma isso é um 

absurdo, disse que ele tem obrigação de mostrar para o povo, que 

chegou para o corona vírus mais de um milhão de reais e estar 
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faltando material, para ser usado pela população do Município que 

precisa, mais pra isso as pessoas que fazem parte da administração se 

organiza para que o nosso Município seja um exemplo e que não 

tenha muitos casos desta doença, porque se tiver vocês já sabem o 

que acontece,  queremos que nossa população se sinta orgulhoso do 

nosso município, do nossos vereadores, temos que dar exemplo, vamos 

dar o que tem de melhor para o nosso município, falou também do 

poço artesiano de Pedro Inácio, e do poço da mine, gostaria que fosse 

resolvido esses dois problemas para que a população daquela 

localidade possa usufruirá daqueles poços. Falou da Úbera do sitio 

Jacaré, dinheiro publico gasto, e ainda estar lá sem ser concluído. 

Falou também do cemitério novo, disse que estar um nojo que é mais 

dinheiro publico jogado fora. E logo em seguida a palavra foi passada 

para o vereador Marcone Ferreira, que saudou a mesa e começou 

falando que vai falar pouco, disse que o terreno do antigo matadouro 

disse que foi feito só a limpeza e disse que em conversa  com o prefeito 

disse que pediu para ser calcado metralha em vários lugares  que 

estão precisando devido a muitas posas de agua nas estradas, 

também falou dos poços mencionado pelo seu colega Doge deu 

algumas explicações mais disse que vai ser resolvido.  E não tendo mais 

matéria a ser discutida ou votada em nome de Deus o todo poderoso 

o senhor presidente encerrou os trabalhos. Calçado 01/06/2020.    
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