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        Ata da 27º (vigésima sétima )  reunião Ordinária da primeira  

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

Calçado, 28 de Setembro (dois mil e dezessete). 

 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 28 (vinte e oito) 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, foi 

comprovada a ausência  do vereador  Carlos  Roberto.   O presidente 

abril a reunião em nome de Deus o todo Poderoso e convidou o 

vereador  Marcone Ferreira  para fazer a leitura de um texto Bíblico o 

qual foi lido, ” Mais vale um prato de verdura com amor, do que um boi 

cevado com ódio. Pr 15,17”. 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 pôr Unanimidade. Em seguida o Sr  presidente pediu que  fosse 

registrada todo o expediente, e não havendo matéria para ser 

registrada o senhor presidente passou a palavra para os vereadores 

inscrito no expediente, e o vereador Dogival Antonio usou a tribuna e 

começou seu discurso cumprimentando a todos, falou de uma 

fiscalização que ocorreu nos PSFs do nosso município que segundo o 

vereador estava tudo muito certinho mais só porque a fiscalização vinha 

e que depois volta tudo como era antes disse que a saúde tem que 

trabalhar certo ter tudo organizado sempre e não só quando vem 

alguém de fora pra ver. Falou também dos salários dos motoristas, que 

na visão do vereador é simplesmente um absurdo, os motoristas 

trabalham muito tempo durante o dia e recebem oitocentos e poucos 

reais, segundo o vereador os motoristas contratados são pagos do jeito 

que eles querem, é um absurdo. O vereador também falou do problema 

da compesa, pediu que durante este recesso fosse resolvido o problema 
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do abastecimento  de água do nosso município.  Em seguida a palavra 

foi passada para o vereador Raí que cumprimentando a todos, e 

brincando falou ao presidente que providenciasse um som melhor para 

esta casa, e logo falou a respeito de uma estrada que dar acesso ao sitio 

Pitombeiras, segundo o vereador foi feito a estrada principal mais existe 

um trecho que é necessário ser feita, o vereador falou das visitas ao 

restante das Escolas da zona rural e depois o vereador gostaria de fazer 

visitas aos postos de saúde do nosso Município, e convidou seus colegas 

para isto, o vereador quer  fazer essas visitas durante o recesso para que 

quando voltarem tenham algo para falarem a população,  e falou 

também de um evento que acontecerá em Brasília em novembro e o 

vereador deixou claro que gostaria de participar deste evento. E logo a 

fala do vereador Raí a palavra foi passada para o vereador Otoniel, que 

cumprimentou a todos, e falou a respeito das estradas que estão se 

fechando de mato e pediu para o presidente que junto com o executivo 

visse esta situação, disse o vereador que o nosso município não pode 

ficar esquecido, por causa das chuvas  o mato cresceu muito e é preciso 

que seja cortado para melhor visibilidade de todos, e também pediu que 

o senhor presidente visse a possibilidade de ser colocado metralha nas 

estradas  que ainda tem umas poças de água, para melhorar o trafico 

de todos, o vereador falou a respeito de umas cestas básicas que eram 

distribuídas a população mais carente no ano passado e que este ano 

acabou ele gostaria de uma explicação sobre este assunto, o vereador 

questionou a visita que foi feita nos PSFs da nosso Município, segundo o 

vereador tudo estava muito arrumado e bonito só porque essa 

fiscalização vinha, mais que depois disso tudo vai voltar a ser como 

antes, na visão do vereador tudo tem que funcionar o tempo todo e não 

só quando vem a fiscalização. Falou também dos salários dos motoristas 

contratados, disse ter ouvido um motorista  de uma caçamba dizer que 

ganhava oitocentos reais, vamos rever esses salario porque quem 

trabalha merece receber um salario de qualidade. E a palavra foi 

passada para o vereador Marcone que cumprimentou a todos e 

agradeceu pela maquina ter passado nas estradas da  Pitombeiras e 

disse que teve lugares que ainda não foi passada devido a quantidade 

de água que ainda existe  nas estradas mais que vai ser feito todas,  o 
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vereador disse ter pedido para colocarem metralha nas poças de água 

só que não estar tendo metralha suficiente para fazer isto agora, o 

vereador falou a respeito das cestas básicas e disse que ainda estão sim 

distribuindo e o vereador Dogival interrompendo o vereador disse que no 

ano passado tinha cesta para todo mundo e agora não, disse o 

vereador que so tinha cesta na época de politica, e o vereador 

Marcone disse que para as pessoas carentes tem, sim é só procurar a 

assistência Social. E logo em seguida o senhor presidente passou para 

ordem do dia e colocou em segunda discursão o projeto de Lei nº 

008/2017 do executivo que dispõe sobre a criação do departamento da 

primeira infância, e o vereador Raí usou a tribuna e  Leu alguns  artigos 

do projeto disse ter perdido o prazo de ter sido colocado uma emenda 

mais estar se comprometendo a fiscalizar na hora da contratação  

destas pessoas que iram exercer funções neste projeto. E logo em 

seguida o vereador Otoniel usou a palavra e disse que este projeto não 

vai funcionar, disse que votaria sim porque no projeto diz que é para o 

bém das crianças, mais que não funciona, o que vai funcionar mesmo é 

ser contratado mais quatro pessoas e acabar mais ainda com o nosso 

fundo de previdência. E não havendo mais vereador que queira falar foi 

colocado em segunda votação, o projeto foi votado e aprovado por 

Unanimidade.  E em seguida foi colocado em segunda discussão o 

projeto de Lei nº002/2017 que altera os valores das diárias deste poder  

Legislativo, e não havendo vereador que queira discutir, foi colocado em 

segunda discursão, foi votado e aprovado por Unanimidade. Em seguida 

foi colocado em segunda discussão 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 o vereador Otoniel Sobral 

usou a palavra para discutir um pouco o projeto, e disse! Que estavam 

na parte final para ser concluída a votação do projeto, e disse ! quem 

sabe se nossos colegas não mudam de ideia e votam contra esse 

projeto, porque segunda o  vereador é um projeto que vai acabar com 

os próprios funcionários, falou do repasse que diminuiu de cinquenta por 

cento para vinte e cinco, o vereador acha que com isso vai prejudicar 

mais ainda a situação do fundo de previdência, leu alguns artigos do 

projeto, e pediu mais uma vez que votassem contra esse projeto. E logo 
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em seguida o vereador usou a palavra para falar a respeito do projeto 

nº10/2017, e falou que o executivo cortou vinte e cinco por cento do 

repasse que é feito para a previdência do nosso Município, e disse que 

se cinquenta por cento não estava resolvendo imagine vinte e cinco, e 

além do mais com data retroativa, isso quer dizer quê  desde de janeiro o 

executivo não faz o repasse do aporte para o fundo de previdência, 

falou que nunca fizeram um concurso para resolver o problema, e agora 

ele acho que as vagas são muito poucas para resolver o problema, e nós 

discutimos sempre  e não se resolve nada, o vereador falou também que 

o executivo so pensa em fazer obras porque obras dar dinheiro, falou 

que foi feto o cemitério e  estar lá abandonado e cheio de mato, e logo 

em seguida o vereador Raí usou a palavra e disse que a grande questão 

é que sem o concurso são muitos funcionários contratados e os 

contratados não contribuem para o fundo de previdência, se por  acaso 

este concurso não dê certo nosso munícipio vai ficar realmente em uma 

situação difícil, o vereador leu alguns artigos do projeto  e disse ser muito 

preocupante esta situação. E em seguida o vereador Marcone usou a 

palavra, e disse!  Que a situação não é fácil mais o nosso prefeito estar 

de parabém porque logo neste primeiro ano de sua gestão ele já vai 

fazer um concurso, que se não resolve toda a situação mais ameniza 

muito, eu voto sim neste projeto porque sei que esta situação vai mudar, 

pois nosso prefeito é sim muito preocupado com esta situação. E não 

havendo mais vereador que queira falar o senhor presidente colocou em 

segunda votação o projeto de Lei nº010/2017 e o projeto teve três 

votos(3) contra e quatro votos(4) a favor portanto o projeto foi votado e 

aprovado por quatro votos a um. E não havendo  mais  matéria para ser 

discutida ou votada, em nome de Deus o todo poderoso, o senhor  

presidente encerrou os trabalhos.    Calçado 28 de Setembro   de 2017 . 

 

 


