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        Ata da 23º (vigésima terceira)  reunião Ordinária da primeira  

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

Calçado, 04 de Setembro (dois mil e dezessete). 

 

Às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) do dia 04 (quatro ) de 

Setembro de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente a Câmara 

Municipal na sede sito a Rua Luiz Inácio do Santos nº 91, sob a 

Presidência do Sr. Severino Ramos dos Santos  Silva, que foi secretariado 

pelos vereadores: Marcone Ferreira da Silva, e José Viera de Souza Neto.  

O primeiro secretário observou o quorum  regimental sendo comprovada 

a presença dos senhores vereadores:  Dogival Antônio do Nascimento,  

Raí Vinicius, Antonia de Souza Silva,  José Maria da Silva Otoniel Sobral e 

Carlos Roberto.  O presidente abril  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, ” Na conversão e na Calma sereis salvo, na 

tranquilidade e na confiança estar a vossa força.ls 30,15”.  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 por unanimidade, em seguida o Sr.  

presidente pediu que  fosse registrada todo o expediente, e foi 

registrado:  Projeto de Lei nº 008/2017 do executivo, que trata da criação 

de departamento da primeira infância. A seguir foi passada a palavra 

para os vereadores inscritos no expediente. E o vereador  Raí Vinicius 

usou a tribuna e cumprimentando a todos, iniciou seu discurso, fazendo 

três colocações, primeiro falou sobre  o concurso que estar para ser 

realizado, e hoje encontrasse parado devido  as suas limitações por 

interferência do COREM , por achar que o valor  do salario destes 

profissionais estar a baixo do teto, falou também a respeito do quadro de 

funcionários, observamos que em qual que departamento que vamos a 

maioria é de contratados, e quando vemos as vagas que estão, no 

edital para o concurso é muito reduzido, e falou principalmente na área 

da educação, são poucas vagas, mais professor contratados, é muitos 

chega a ser um absurdo, falou também de um oficio feito pelo vereador  

a mais de um mês atrás, e hoje me mandaram a resposta, me disseram 
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que eu entrasse no portal da transparência e que lá eu encontraria 

todas as respostas que eu pedi, quero dizer que, a Lei é para todos, 

então eu vou procurar saber devido ao meu pedido ter sido oficializado 

da forma que foi creio eu que estar dentro da constituição, mais adianto 

aos senhores que se necessário que eu especifique mais o que quero e 

que eu possa ter uma resposta satisfatória do meu pedido. Falou um 

pouco sobre o sentido de oposição, falou o vereador: nós não somos 

inimigos, apenas nós temos visões diferentes, isso é muito bom se agente 

souber usar da forma correta, em seguida a palavra foi passada para o  

vereador Dogival Antonio, o vereador cumprimentou a todos, e fés um 

apelo, em nome de todos os vereadores, que foi a questão dos Ônibus, 

que carregam os estudantes , principalmente na segunda e na terça 

feira, o vereador falou que os ônibus andam superlotados chega a 

carregarem mais de setenta pessoas, o vereador acha isso um grande 

perigo disse o vereador isso é uma bomba, o vereador teme um 

acidente e diz que é melhor prevenir do que remediar, e pede que a 

secretaria de educação veja a possibilidade de se colocar mais ônibus 

para sanar esse problema, neste momento o vereador Marcone 

perguntou ao vereador qual a linha que estar com esse problema? E o 

vereador disse ser a linha da Mine, e narrou o roteiro por onde passa esse 

carro superlotado, falou ainda sobre a quadra da escola Sebastião   

Tiago, falou também de uma quadra de areia que existia perto do 

mercado velho que era muito bom para a juventude e hoje não existe 

mais, disse o vereador que a Educação tem muito dinheiro, mais estar 

faltando determinação para ser feito as coais boas para o nosso 

Município. Em seguida a palavra foi passada para o vereador Otoniel 

Sobral, que cumprimentou a todos e falou: senhor presidente gostaria de 

saber se o concurso foi cancelado mesmo?  pois onde eu ando é só o 

que vejo falar, e o presidente respondendo ao vereador disse que  o 

concurso não foi  cancelado, foi apenas adiando para ser corrigido, 

alguns itens para que o concurso possa transcorrer normalmente  sem 

problemas, voltando a falar o vereador disse que o povo já estar 

indignado com tudo isso sem acreditar em mais nada porque  sempre 

quem sai perdendo com tudo é o povo, o vereador falou também a 

respeito de um carro que carregava estudantes em péssimo estado, 
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ouve reclamação, ameaça de irem para o fórum, o carro realmente foi 

tirado de onde circulava , mais creiam vocês que so foi transferido de 

lugar, o mesmo carro foi colocado em outro setor, o vereador disse que 

esse carro não deveria ser transferido de lugar mais sim ter sido colocado 

em uma oficina ou em qual quer outro lugar, menos carregando 

estudantes. O vereador falou ainda do motorista que dirigi o ônibus que 

faz a linha mocós o motorista não tem experiência nem uma, até macha 

errado passa no veiculo, isso é um absurdo, nós da oposição temos que 

falar o que estar errado, peço que leve nossas reivindicações ao 

executivo,  para que ele posso sanar esses problemas. Em seguida a 

palavra foi passada para o vereador Marcone, e cumprimentando a 

todos disse que  concorda com o que os seus colegas falaram , que 

realmente a  situação é critica e que  também não é inimigo da 

oposição apenas temos visão diferente das coisas, falou de todas as 

reivindicações dos seus colegas que ali foi exposta, mostrou algumas que 

já foram resolvidas e outras que estão sendo, disse que estava ali pra 

levar tudo para o executivo e tentar resolver os problemas. E não  

havendo mais vereador que queira falar  o  senhor presidente passou 

para ordem do dia, e colocou em segunda discursão o projeto de lei nº 

006/2017 (LDO) e o vereador Carlos Roberto usou a tribuna e 

cumprimentou a todos, disse que continua sendo contra o assessor dos 

dois poderes serem o mesmo assessor, fica difícil tirar duvidas com esse 

assessor , porque tudo leva a favorecer a ele, pois é interesse  deles, nós 

da oposição queremos ajudar o município,  mais não podemos votar do 

jeito que o advogado pede , porque não há uma abertura para que  

nossas decisões, também sejam aceitas,  mais uma vez falou das emedas 

que não são colocadas em nem um projeto aqui, falou ainda que o 

orçamento feito por Dr Lucio e Senhor Walfredo  são copiados só mudam 

o titulo de cada Cidade, e valores,  nós da oposição não nos sentimos 

bem em não participar dos coisas que vem para esta casa não, 

queremos, também votar sim mais quando vermos que estar servindo  a 

todos,  nosso interesse é simplesmente de melhorar para que o povo 

saiba que valeu a pena votar no poder legislativo, espero que o próximo 

orçamento seja diferente que haja discursão e se preciso emendas para 

melhorar e que haja mais participação de todos.  Em seguida a palavra 
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foi passada para o vereador Raí,  e o mesmo falou que gostaria sim de 

votar a favor  e as vezes damos um não como forma de protesto, porque 

precisamos ser ouvidos também, porque  tudo que chega aqui chega 

pronto e não podemos optar então fica difícil e como o vereador 

Roberto falou queremos sim participar mais da gestão do município, 

neste momento o presidente falou que repassou o projeto com muito 

tempo de antecedência para que todos aviesem  aqui e discutisse os 

projetos, mais isso não aconteceu, vieram uns e outros não, os projetos 

são entregues a casa estar aberta cabe a vocês  se empenharem e 

frequentar mais a casa e se reunirem mais. Em seguida o vereador 

Dogival usou a palavra e  na visão do vereador os projetos que vem para 

esta casa só mudam de datas, disse o vereador que eles não querem ter 

trabalho,  que ele mesmo so vota se achar que vai ser bom par a 

população, porque a população que me colocaram aqui, eles querem 

resposta e eu tenho que  dar confiança a eles. E em seguida foi 

colocado em segunda votação,  o projeto teve quatro votos contra e 

quatro a favor e a votação ficou empatada e  senhor presidente 

desempatou ficando o projeto aprovado por cinco votos a quatro.  Logo 

em seguida  foi colocado em segunda discursão o projeto de Lei nº 

007/2017 do executivo  que dispõe sobre o reparcelamento e 

parcelamento de débitos com o RPPS, e o vereador Dogival Antonio 

usou a palavra,  e falou  que esse parcelamento deveria ser em menos 

parcelas, como não foi quem sai perdendo é sempre o povo , e falou 

que esse concurso não vai resolver o problema  do fundo de previdência 

não, o projeto deveria ter vindo para esta casa com um valou das 

parcelas, se não soubesse exatamente, mais que pelo menos nos 

tivéssemos uma Idea do quanto ficaria cada parcela. E em seguida o 

vereador Roberto  também se pronunciou a respeito do projeto, do Rpc, 

disse que sempre teve muita preocupação, disse não ter entendido o 

que realmente  nosso  assessor quis fazer aqui,  o vereador explicou 

algumas coisas relacionadas ao projeto,  leu vários artigos do projeto, 

explicou tudo o que ele entendia, e disse que a oposição não aceita um 

parcelamento deste, e falou da possibilidade dos aposentados voltarem 

para a previdência, gostaria que todos pensassem nu geral e não em 

individualismo, e não havendo mais vereador que queira falar foi 
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colocado em segunda votação o projeto nº007/2017 do executivo, o 

projeto teve quatro votos contra e quatro votos a favos, ficando mais 

uma vez empatado a votação e o senhor presidente mais uma vez se 

pronunciou e desempatou o projeto   votando a favor, assim o projeto foi 

aprovado por cinco voto a quatro. E não havendo  mais  matéria para 

ser votada, em nome de Deus o todo poderoso, o senhor  presidente 

encerrou os trabalhos.    Calçado 04  de Setembro  de 2017 . 


