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Ata da Sessão Ordinária do dia 30 de maio de 2017, Achavam-se presentes os
seguintes Vereadores. Maria de Fátima Pepe Cerqueira Presidente Humberto
Raimundo dos Santos Filho, Vice-Presidente. Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, 1º
Secretário. Miguel Rosário Sacramento 2º Secretario. Rudinei Ribeiro dos Santos,
Ubirajara Conceição Lima, Lourival Cerqueira Dias, Jorge Teixeira de Carvalho. 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. Em seguida
autorizou a leitura das matérias do expediente: do Legislativo, indicação de autoria do
Vereador Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, solicitando as obras de Terraplenagem e
colocação de cascalho nas Ruas do Distrito da Encarnação de Salinas. Em seguida a
Senhora Presidente franqueou a palavra que fez uso o Vereador Jorge Teixeira de
Carvalho, que parabeniza o pessoal da liga esportiva, os clubes e outras pessoas que
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colaboram para o sucesso do futebol. O orador diz que essa reunião será importante
pois é imprescindível o apoio da administração. Precisamos incentivar os nossos
jovens, pois o esporte livra esses meninos das drogas. Tem certeza de que o Senhor
Prefeitoirá nos apoiar pois a causa é justa. Parabeniza o secretário de infraestrutura,
pois tem atendido os nossos pedidos na medida do possível. Somos cobrados e temos
que dar uma satisfação a população. O Oradorfala sobre a estrada onde a Embasa fez
» um trabalho e não recuperou o local. Esteve com a deputada Fabiola Mansur, que fez
um oficio ao secretário de infraestrutura do estado para realizar os serviços. Essa e a
nossa obrigação. Temos que buscar os benefícios para o povo, Fez uso da palavra o
Vereador Humberto Raimundo dos Santos Filho que fala sobre uma briga em

em que o mesmo foi agredido e infelizmente revidou. O Orador cita uma
& encarnação
caminhada em encarnação, com o apoio de alguns politicos. Concorda que a Mulher

W

merece respeito mas precisa também respeitar. O mesmo foi ameaçado de morte pelo
Marido daquela Senhora. Precisei sair escoltado pela polícia. Foi eleito Vereador pelo
« , trabalho social que sempre realizou em encarnação Sou uma pessoa tranquila e
.“ empre tratei bem as pessoas. A Ex-Primeira Dama comentou que deveriam acionar a
policia Federal contra o mesmo, mas na realidade quem deveria estar na polícia federal
fizeram com o Município. Pede aos Vereadores que olham os dois
são eles pelo quel
lados. O que realmente aconteceu e quem irá decidir e a justiça. Quando estiveram em
sua casa e deram pedradas teve vontade de revidar mas graças a Deus não o fez. Qual
o mal que fez aos colegas para agirem dessa forma? O Vereador Jorge Teixeira disse
ue realizou um evento em conceição para ajudar à família do amigo Ivair. Fez uso da
alavra o Vereador Rudinei Ribeiro dos Santos, que saúda a todos e diz ao colega
Diego que não está contra o Vereador. Apenas cedeu o seu carro a pedido, para
acompanhar o evento em relação à administração, diz que aquela prefeitura esta
ridicula, fechada para o povo, trancada. Ali e uma área pública e pertence à
comunidade. Estão confundindo com um órgão privado. Já são cinco meses de
administração e ainda não vimos nada de trabalho de transformação. No dendê as
perseguir pessoas,
casas estão sendo invadidas pela água. Esse prefeito ª?
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famílias. Vejam com a secretaria de finançasquanto tem nos cofres da prefeitura? Cadê
o bom samaritano? Ainda não vimos. O Orador diz ainda que cinco pessoas foram
tiradas a força da prefeitura e agredidas verbalmente por um segurança e o Vereador
Bira estava presente e não foi respeitado. No futebol uma equipe tomou WO porque a
administração não cedeu o transporte para conduzir os meninos. Durante as suas
gestões, esse prefeito nunca trouxe uma fábrica para empregar pessoas do municipio.
Diz ainda que pessoas pretendiam ministrar cursos aqui mas foram barradas pois o
gestor não permitiu. Em relação ao esporte, o presidente da liga não é atendido porque
anda com o mesmo. Na realização de um bingo para ajudar a família do amigo Ivair,

um Vereador disse que daria R$ 150,00 se o Vereador Rudinei não estivesse presente.
isso é um absurdo pois o objetivo era só ajudar a familia. O Vereador Miguel perguntou
ao Vereador Rudinei, quem foi esse Vereador pois somos nove. Se esta se referindo
ao mesmo, desafia qualquer homem ou mulher que ouvisse falar essa bobagem. Fez
uso da palavra a Vereadora Maria de Fátima Pêpe Cerqueira que saúda a todos e fala
em relação à reunião do presidente da liga, com o Senhor Prefeito, diz que devido a

inúmeras dificuldades o prefeito falou que mais adiantejriamos discutir sobre o
campeonato pois não iria afirmar algo sem a certeza de que poderia cumprir. Sobre a
administração, estão acontecendo algumas licitações para reformas das escotas. Está
iniciando alguns serviços importantes para a comunidade. Está pagando rigorosamente
o salário dos servidores. Está pagando dívidas deixadas pela administração anterior.
Hoje temos uma gestão equilibrada. O saldo que em caixa será usado em benefícios
do povo de salinas. Alguns recursos são considerados verbas vinculadas; verbas
especificas para determinadas finalidades. Dentro da receita, temos o valor de 190 mil
reais destinadas ao pagamento de parcelas da dívida com o INSS; dívida essa, deixada
pelo Ex-Gestor. Tem certeza de que o nosso prefeito fará uma grande gestão. Sobre a
nova salinas, a gestão anterior não fez o calçamento em quatro anos porém
acreditamos que o prefeito atual fara os serviços necessários. Em seguida a Senhora
Presidente passou para a ordem do dia colocando em discussão e votação a indicação

de autoria do Vereador Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, soiicitando as obras de
Terraplenagem e colocação de cascalhos nas Ruas do Distrito de Encarnação de
Salinas, aprovada por unanimidade.-Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente
encerrou a Sessão, convocando a próxima para o dia 06 dejunho do corrente ano. Sala
nicipal de Salinas da Margarida, 30 de maio de 2017.
ÍSFSessões da Câmara
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Ata da Sessão Ordinária do dia 23 de maio 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, 1ª
Secretário. Marcia Regina Evangelista Benvindo, 2ª Secretaria. 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. Em
seguida autorizou a leitura das matérias do expediente: do Legislativo, indicação de
autoria da Vereadora Márcia Regina Evangelista Benvindo, solicitando a construção de
abrigos (ponto de ônibus), nas seguintes artérias: sitio negreiros, entroncamento de
Conceição, e em conceição, em frente ao terreno do Senhor Chiquinho. Indicação de
autoria do Vereador Ubirajara Conceição Lima, solicitando a construção de tela de
proteção ao redor da fonte luminosa da praça do Distrito de Encarnação. Indicação de
autoria da Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo, solicitando a destinação de
1% (um por cento) dos rec'ursos do Royalties advindos da Petrobrás, para ajuda
Humanitária aos Pescadores e Marisqueiras do Municipio de Salinas da Margarida.
Moção de Congratulações de n? 005/2017, de autoria do Vereador Ubirajara Conceição
Lima, consignada ao Senhor Fernando Luiz Carvalho Serra, pela passagem do seu
aniversário. Em seguida a Senhora Presidente franqueou a palavra que fez uso o
Vereador Ubirajara Conceição Lima, que saúda a todos, e sugere ao colega Miguel,
marcarmos uma reunião com o Senhor Prefeito, com as presenças de todos os clubes,
a liga e pessoas como nós que ajudam na realização do campeonato. Parabeniza a liga
pelo trabalho. O nosso campeonato proporciona lazer as pessoas do municipio. Lembra
que é preciso disponibilizar remédios para a farmácia básica pois a nossa comunidade
é pobre e necessita desta ajuda. Reconhece que temos alguns remédios mas faltam
outros. O Orador fala sobre o ofício a Senhora Secretária de finanças para explicar
sobre o 13“ dos contratados da gestão anterior. Sugere a contratação de professores
para as creches pois em alguns casos funcionam em horário reduzido. Faltam também
equipamentos como cadeiras, pois algumas delas não tem apoio. Lá próximo ao campo
o calçamento cedeu devido as fortes chuvas, sendo que um muro próximo estava
comprometido. O Secretário esteve no local e verificou que não havia risco. O mesmo
sugeriu fazermos um mutirão para colocarmos manilhas porém a questão é o material
que não tem na base. Diz ainda que é preciso promovermos a volta das bandas que
ainda estão desativadas. Parabeniza as quadrilhas juninas pétalas de ouro e também
a esmeralda, assim como os Vereadores que apoiam essas agremiações. Não pode
faltar o apoio da secretaria de cultural, para ajudar no transporte, fardamento e outros
itens que elas precisam. Fez uso da palavra a Vereadora Marcia Regina Evangelista
Benvindo, dizendo que solicitou dos Secretários: Claudio e Esmeraldo no sentido de
promover a colocação de cascalho em alguns locais de conceição. Fala sobre a sua
proposta que solicita a destinação de 1% dos recursos dos royalties em favor de
pescadores e marisqueiras. Sugere a construção de abrigos nas proximidades do sitio
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negreiro e também frente ao terreno do senhor Chiquinho e no entroncamento de
conceição. Elogia as rondas policiais, pois são importantes para coibir as drogas e
roubos no municipio. Fez uso da palavra o Vereador Humberto Raimundo dos Santos
Filho, que agradece ao prefeito de Santo Antonio de Jesus, Rogério Andrade por ter
conseguido exames para uma Senhora de Salinas. Pede desculpas pela confusão que
ocorreu em encarnação onde foi agredido e foi obrigado a revidar, Todos conhecem a
sua conduta, mas não mexam com a sua família. Comentaram que o mesmo irá perder
o mandato. Acha que deveriam vir conversar com o mesmo. Disseram até que eu não
iria mais ceder o pão. Sobre as bandinhas, conversou com a secretária, que ficou de
ver as licitações para aquisição de materiais para as bandinhas, com as respectivas
notas ficais. Assim que tiver tudo em mãos, ira divulgar aqui. 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 Benvindo, solicitando a construção
de abrigos (ponto de ônibus), nas seguintes artérias: sitio negreiros, entroncamento de
Conceição, e em conceição, em frente ao terreno do Senhor Chiquinho, aprovada por
unanimidade. Em discussão e votação a Indicação de autoria do Vereador Ubirajara
Conceição Lima, solicitando a construção de teia de proteção ao redor da fonte
luminosa da praça do Distrito de Encarnação, aprovada por unanimidade. Em discussão
e votação a Indicação de autoria da Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo,
solicitando a destinação de 1% (um por cento) dos recursos do Royalties advindos da
Petrobrás, para ajuda Humanitária aos Pescadores e Marisqueiras do Município de
Salinas da Margarida, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a Moção de
Congratulações de nº 005/2017, de autoria do Vereador Ubirajara Conceição Lima,

consignada ao Senhor Fernando Luiz Carvalho Serra,

pela passagem do seu

aniversário, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Presidente encerrou a Sessão, convocando a próxima para o dia 30 de maio do corrente
ano. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salinas da Margarida, 23 de maio de
20171QLd—W
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Ata da Sessão Ordinária do dia 16 de maio 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, 1ª

Secretário. Marcia Regina Evangelista Benvindo, 2ª Secretaria. Miguel Rosário
Sacramento, Rudinei Ribeiro dos Santos, Ubirajara Conceição Lima, Lourival Cerqueira
Dias, Jorge Teixeira de Carvalho. A Senhora Presidente parabenizou o Funcionário
Gilson Souza de Assis pela passagem do seu aniversário. Cita o falecimento do Senhor
Cândido Diogo Correia e também da nossa parteira, Dona Valdelice Clotildes de Jesus

pessoa especial que merece a nossa homenagem e Solicita um minuto de silêncio. A
seguir 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 do Vereador Ubirajara
Conceição Lima, solicitando a aquisição de uma UTI Móvei para o Municipio de Salinas
da Margarida. Indicação de autoria do Vereador Humberto Raimundo dos Santos Filho,
solicitando a construção de 05 barracas padronizadas na praça principal de encarnação
de Salinas. Indicação de autoria do Vereador Rudinei Ribeiro dos Santos, solicitando a

construção da casa de acolhimento para Pessoas portadoras de necessidades
especiais no Município de Salinas da Margarida. Moção de Pesar de nº 003/2017, de
autoria do Vereador Miguel Rosario Sacramento, pelo passamento da Senhora

Valdelioe Clotiides de Jesus. Moção de Pesar de nº 004/2017, de autoria do Vereador
Lourival Cerqueira, pelo passamento do Senhor Cândido Diogo Correia. Em seguida a
Senhora Presidente franqueou a palavra que fez uso a Vereadora Marcia Regina
Evangelista Benvindo, que saúda atodos, parabeniza as mães pelo seu dia. Parabeniza
o Senhor Prefeito e a Secretária de Ação Social, Senhora Lorena, pela organização da
festa em homenagem às mães. Em relação à segurança pública, parabeniza o nosso
prefeito por ter conseguido a passagem do nosso pelotão para o comando da 5ª CIA
independente em Vera Cruz. A Oradora menciona o falecimento da Senhora Valdelice,
cita outras parteiras que precisam serem lembradas. Sobre a pesca, vai haver um
recadastramento e pescadores e marisqueiras devem ficar atentos. Será importante
pois iremos saber quem é pescador e marisqueiras de verdade, Para evitar que pessoas
venham de fora para tirar os direitos dos pescadores. O defeso só sairá após o
recadastramento, Fez uso da palavra o Vereador Miguel Rosário Sacramento que fala
sobre o falecimento de Dona Valdelice. Parabeniza o nosso prefeito pelo trabalho que
vem realizando. Parabeniza o colega Rudinei por mostrar o problema da escola de
Conceição, O Orador fala ainda sobre o acidente de moto com o amigo Ivair. Estaremos
realizando um bingo para ajudar a família. Os bombeiros civis que temos aqui, poderiam
prestar os primeiros socorros. Vamos conversar com o Senhor Prefeito para resolver
esse problema. Elogia o amigo Gilson que e bombeiro e presta serviços ao município.

Fala ainda sobre o falecimento do amigo Robson que foi assassinado em Feira de
Santana. Fez uso da palavra o Vereador Ubiraci Crispiniano de Souza Filho que
parabeniza o Senhor Prefeito e a Senhora Secretaria de Ação Social pela'excelente
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festa das mães. Diz ainda que esteve junta'ment
e com o secretário Weiiington, que tem
resolvido os problemas da iluminação pública do
município. Em relação aos bombeiros
civis estará aqui para apoiar esse projeto. Fez
uso da palavra o Vereador Lourival
Cerqueira Dias, que fala sobre a transmissã
o do nosso pelotão para vera cruz.
Menciona a falta de medicamentos e exames médic
os no hospital e postos de saúde.
Também o transporte escolar está chegando um
pouco cedo, o que tem causado
problemas. Diz ainda que os animais continuam
soltos nas ruas. Fez uso da palavra o
Vereador Ubirajara Conceição Lima dizendo que
sente pela morte do rapaz que foi
assassinado em feira de Santana. Menciona o falec
imento de Dona Valdelice pois a
comunidade reconhece o seu trabalho. Parabeniza
o Senhor Prefeito e a Secretária
Lorena pela festa das mães. 0 Orador diz que sua
mãe precisou dos serviços de uma
fisioterapeuta e foi atendida pela Filha da Senhora
Presidente. Lembra que fizemos um
trabalho de proteção em frente à escola modelo de encar
nação. Sobre os bombeiros
civis, o mesmo é a favor pois podem realizarem
muitos serviços e até primeiros
socorros. Reitera a necessidade do apoio financeiro
às quadrilhas juninas pois estão
em dificuldades. Diz também que conversou com o deput
ado' Bebeto em relação a esta
crise que
atinge o pais e em especiai a pescadores e marisqueir
as de Salinas, bem
como o consórcio estaleiro Paraguaçu. Sugere convi
darmos o deputado Bebeto para
fazermos uma audiência pública, no sentido de esclarecer
sobre o assunto. Fez uso da
palavra o Vereador Humberto Raimundo dos santos Filho
que parabeniza a Senhora
Presidente pela passagem do seu aniversário. Parab
eniza o Senhor Prefeito e a
Senhora Secretária de Ação Social pela bela festa das
mães. Parabeniza o Senhor
Prefeito pela transferência do nosso pelotão para a 5ª Comp
anhia em Vera Cruz. Diz
aos colegas que os medicamentos já foram comprados para
todas as unidades de
saúde. Os pães já estão sendo distribuídos a comunidade
. Ficamos tristes com o
falecimento de dona Valdelice. Por outro lado, diz que não tem
como não citar a gestão
passada, pois o nosso prefeito pegou o município com
muitos débitos, muitos
problemas, 36 municipios do estado de são Paulo estão endiv
idados com o INSS. E
aqui não foi diferente. Herdamos uma divida de 13 milhõ
es. Os Vereadores que
estavam na gestão passada, não tiscaiizaram. Hoje a Câmara
está renovada e atuante.
0 orador fala sobre as quadrilhas e as bandinhas e lembra que
foi gasto 500 mil reais
de equipamentos e esses equipamentos sumiram. Conversou com
o Senhor Prefeito
sobre a vinda da secretária de finanças e ele disse que ele própr
io está a disposição
para vir aqui. Diz ainda que tem conversado com o Secretário de
infraestrutura e ele
tem nos atendido. Aqui na Câmara, é preciso definir quem e oposi
ção e quem e da
base do governo. Em relação aos bombeiros, o mesmo será a
favor do projeto pois
considera importante para o municipio. Fala sobre a propo
sta da construção de
barracas padronizadas na praça de encarnação, Fez uso da palav
ra o Vereador Jorge
Teixeira de Carvalho, que parabeniza a todas as mães pelo
seu dia. Sobre os
bombeiros civis, o seu trabalho é muito importante, inclus
ive para prestarem os
primeiros socorros, pois esta maldita regulação prejudica
os que precisam de
atendimento. Cita o acidente do nosso amigo Ivair, de Beto
e outros. Seria bom vermos
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os nossos bombeiros trabalhando prestando socorro a população. Parabeniza 0
Pessoal da liga e diz que iremos solicitar uma reunião e tem certeza que o prefeito irá
atender as nossas solicitações. Diz ao Vereador Diego que os Vereadores da
Legislatura anterior trabalhavam, cumpriram o seu papel. Parabeniza o Secretário
Weiiington. Parabeniza a Senhora Presidente e o amigo Giison que fizeram aniversário
recentemente. Parabeniza a Secretaria de saúde pelo seu trabaiho. O orador fala sobre
os recursos investidos nas bandinhas e vamos descobrir onde estão os instrumentos
comprados. A Senhora Presidente disse ainda que os municípios de Itaparica, Vera
Cruz e Salinas participarão de um programa de erradicação das drogas. Serão
realizadas rondas nas proximidades das escolas, no sentido de coibir a circulação de
drogas, que tanto prejudica os nossos jovens. Fez uso da palavra o Senhor Elmo,
dizendo que e Policial Bombeiro por vocação e lembra que houve um afogamento em
encarnação em que a pessoa veio a óbito. Então decidiu ser um salvador de vidas.
Elogia o Senhor Gilson peta sua obstinação por essa função. Precisamos criar a brigada
de bombeiros civis em Salinas. Iremos criar um projeto de lei para disciplinar os serviços
da nossa brigada. Devemos requalificar esses bombeiros para prestar serviços a
comunidade salinense. Precisamos conversar com o Senhor Prefeito no sentido de

viabilizar a prestação dos serviços desses profissionais. O Vereador Miguel lembra o
afogamento de um pescador em que o corpo ficou vários dias no mar e o Senhor Gilson
juntamente com os pescadores conseguiram encontrar. A Senhora Presidente diz que

tem certeza de que o nosso Prefeito irá abraçar esta causa pois e de grande importância
para o município e lembra um incêndio que houve próximo ao posto de combustíveis,
onde o Senhor Gilson realizou um trabalho, escavando uma valeta para impedir a
passagem do fogo para a pista. Em seguida a Senhora Presidente passou para a ordem
do dia colocando em discussão e votação, a Indicação de autoria do Vereador Ubirajara
Conceição Lima, solicitando a aquisição de uma UTI Móvel para o Município de Salinas
da Margarida, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a Indicação de
autoria do Vereador Humberto Raimundo dos Santos Filho, solicitando a construção de
05 barracas padronizadas na praça principal de encarnação de Salinas, aprovada por
unanimidade. Em discursão e votação a Indicação de autoria do Vereador Rudinei
Ribeiro dos Santos, solicitando a construção da casa de acolhimento para Pessoas
portadoras de necessidades especiais no Municipio de Salinas da Margarida, aprovada
por unanimidade. Em discussão e votação a Moção de Pesar de nº 003/2017, de autoria
do Vereador Miguel Rosário Sacramento, pelo passamento da Senhora Vaidelice
Ciotildes de Jesus, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a Moção de
Pesar de nº 004/2017, de autoria do Vereador Lourival Cerqueira, pelo passamento do
Senhor Cândido Diogo Correia, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Presidente encerrou a Sessão, convocando a próxima para o dia 23
de maio do corrente ano. Sala das Sessões da Cã
Mun'jipal de Salinas/“da
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