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Ata da Sessão Ordinária do dia 09 de nta'ro de 2017. Achavam—se presentes os
seguintes Vereadores. Maria de Fátima Pêpe Cerqueira, Presidente. Humberto
Raimundo dos Santos Filho, Vice-Presidente. Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, 1º
Secretário. Jorge Teixeira de Carvalho, 20 Secretario. Miguel Rosário Sacramento,
Rudinei Ribeiro dos Santos, Ubirajara Conceição Lima, Lourival Cerqueira Dias. A
seguir a Senhora Presidente autorizou a leitura da ata da Sessão anterior que após lida,
foi submetida a discussão e votação, sendo aprovada'por unanimidade. Logo após

autorizou a leitura das matérias do expediente: do Legislativo, Indicação de autoria da
Vereadora Márcia Regina Evangelista Benvindo solicitando a abertura da rua da
de
Sapucaia, ao lado do terreno de Edvaldo, abertura da rua do Pescador, antigo beco
Garçu, conclusão da pavimentação da rua do campo da bola e conclusão da
Salinas.
pavimentação da 2ª travessa da rua nova, no Distrito de Conceição de
das
limpeza
a
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Indicação de autoria do Vereador Lourival Cerqueira Dias,
Executivo,
Do
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da
Projeto de lei de nº 005/2017, que autoriza o Poder Executivo a conceder, atraves
primeiros
cinco
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como
financeiro
Secretaria Municipal de Cultura, auxilio
Em
colocados no festival de quadrilhas juninas do Municipio de Salinas da Margarida.
Jorge
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para o comando da 5ª CIA Independente em Vera Cruz, Foi uma
dos
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a
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graças a Deus conseguimos] As críticas são importantes pois
O Orador fala sobre
trabalhos. Sobre a creche Helena Queiroz, 0 trabalho já foi feito.

participando de
as quadrilhas juninas Esmeralda e Pétalas de ouro, que estarão
Município
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que
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concursos e elevando o nome de Salinas. diz
de
comando
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esse
com
que
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e
estão sendo perseguidos em bom despacho
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que
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e
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de
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da
Pessoal
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Vera Cruz a situação melhore. Parabeniza
da palavra o Vereador
iremos resolver sobre a situação do campeonato. Fez uso
Marleth pelo seu
Senhora
a
parabeniza
atodos,
saúde
que
Ubirajara Conceição Lima,
cheias de água, chegando
aniversario. O Orador diz que as ruas do mangue seco estão
social que faça uma visita ao
a entrar nas casas. Vamos solicitar da Secretaria de ação
do Barro Vermelho. O
local. É preciso resolver a situação do transporte para os alunos
funcionarios. Vamos
falta
Orador cita a falta de professores nas escolas, no hospital
sem
faltas. As creches estão
aproveitar o pessoal do concurso para suprir essas
Vamos nos reunir para
melhorias.
por essas

professores. O povo está clamando
Claudio pois foi conosco
tentarmos resolver esses problemas. Parabeniza o secretário
por mandartrocar
Esmeraldo
Secretário
o
ver a situação do barro vermelho. Parabeniza
ponto de drogas.
como
servindo
estão
locais
as lâmpadas de encarnação, pois alguns
bem estar da população. O Orador
Vamos esquecer partidos politicos o que importa é o
está sofrendo e a administração
diz ainda que não temos pediatras no Município, o povo
que encontramos o município
precisa contratar mais médicos. O Vereador Miguel disse
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em situação difícil e o senhor prefeito está .arrumando a casa. O Vereador Ubirajara
Conceição Lima disse que alguns secretários demoram para nos atender. Fez uso da
palavra o Vereador Rudinei Ribeiro dos Santos, Agradece a Deus por tudo. Parabeniza
o Vereador Jorge Teixeira por falar sobre o trabalho da escola quejã foi feito. O Orador
fala também sobre o acidente com o jovem Ivair. Foram três horas para ser transferido,
pois a nossa
Samu está desativada, A saúde deve estar em primeiro lugarr Atém
disso faltou material no atendimento ao paciente que ficou em cima de um papelão.
Para funcionários da recepção vemos la um receptor mas o paciente não esta sendo
bem atendido. Vamos vero que está faltando o que e preciso fazer para melhorar? São
vidas que estão em jogo. Não vamos nos prender a gestão passada, estamos vivendo
uma outra gestão que deve corrigir o que está errado. Sobre a educação, estamos no
inverno e as

mães precisam deixar os seus filhos nas creches,

com um

bom

atendimento. Soube que em uma delas o banho dos alunos está sendo com água fria,
É preciso verificar isso, Por outro lado, a rua presidente Vargas esta sendo bem cuidada
mas também as outras precisam de cuidados. Parabeniza as mães pelo seu dia,
Parabeniza a professora Marleth pela passagem do seu aniversário. Em seguida a
Senhora Presidente falou sobre a importância do concurso dê quadrilhas Juninas. Em
relação a saúde, a Samu está em manutenção em Feira de Santana e lembra que o
raio X não funciona desde a gestão passada, Citou ainda sobre a passagem do nosso
pelotão para o comendo da 5ª CIA em Vera Cruz. O Vereador Rudinei disse que poderia
trazer uma outra Samu para atender a População. A Senhora presidente falou que o
Governo não disponibiliza outra, pois é o estado que administra e regula essa situação.
O Vereador Rudinei perguntou porque falta material no hospital? A Senhora Presidente
disse que o paciente foi atendido. Os primeiros socorros foram prestados. E sobre a
Samu e o estado quem regula. O Vereador Miguel disse ao Vereador Rudinei que os
equipamentos do hospital estão sendo periciados e sobre os materiais a administração
esta fazendo licitações para a aquisição.
Fez uso da palavra a Senhora Luana
Conceição dos Santos dizendo que está aqui para reivindicar o seu direito de utilizar
um dos quiosques da praça de encarnação, pois já trabalha ali a 05 anos. Pessoas que
nunca venderam na praça, estão ocupando quiosques. Não considera justo. A mesma
tinha esperança que houvesse um reconhecimento do seu direito pois paga seus
tributos a 05 anos. O Vereador Jorge Teixeira sugere conversarmos com o gestor no
sentido de resolver essa situação. A Senhora Presidente disse que devemos sugerir a
construção de novos quiosques. O Vereador Ubirajara disse que o objetivo não e tomar
barraca de ninguém mas sim fazer justiça com alguem que já trabalha no local. O
Vereador Ubiraci disse que não tomou a barraca de uma pessoa para dar a outra. A
barraca estava fechada e sendo procurado pela Senhora Marilu, conseguiu ceder para
ela, como faria com a outra, caso fosse contactado. Sobre o mangue seco, já passou
as fotos para o secretário, que ja prometeu realizar os trabalhos. O Vereador Lourival
disse a senhora Luana, que iremos procurar o Senhor Prefeito para resolver essa
questão. Em seguida a Senhora Presidente passou para a ordem do dia colocando em
discussão e votação a Indicação de autoria da Vereadora Márcia Regina Evangelista
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Benvindo solicitando a abertura da rua da Sapucaia, ao lado do terreno de Edvaldo,

abertura da rua do Pescador, antigo beco de Garçú, conclusão da pavimentação da rua
do campo da bola e conclusão da pavimentação da 2ª travessa da rua nova, no Distrito
de Conceição de Salinas, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a
Indicação de autoria do Vereador Lourival Cerqueira Dias, solicitando a limpeza das
laterais da estrada de acesso ao Município de Salinas da Margarida, aprovada por
unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de lei de nº 005/2017, que autoriza o
Poder Executivo a conceder, através da Secretaria Municipal de Cultura, auxílio

financeiro como premiação aos cinco primeiros colocados no festival de quadrilhas
juninas do Municipio de Salinas da Margarida, aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a Sessão, convocando a próxima para
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