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Ata da Sessão Ordinária do dia 06 de junho 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. Marcia Regina Evangelista Benvindo, 2ª Secretária. Miguel Rosário
Sacramento. 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. E por não haver matérias para o expediente, a Senhora
Presidente franqueou a palavra que fez o Vereador Ubirajara Conceição Lima que
saúda a todos e fala sobre a premiação para os clubes ao final campeonato. Lembra
que houve uma reunião, em que o prefeito citou que só apoia se o presidente da liga
renunciar; e que iria disponibilizar 100 mil reais. O esporte hoje é o maior evento do
municipio. Ficaram de marcar uma nova reunião com o Senhor Prefeito mas até agora
não aconteceu. O seu papel é tentar ajudar, como sempre fez no sindicato. O Orador
cita o episódio que aconteceu na prefeitura, quando um grupo do futebol feminino queria
falar com o Senhor Prefeito sobre o transporte e o segurança disse que o mesmo
colocou pessoas lá dentro para fazerem baderna e disse ainda que iria colocar as
pessoas para fora inclusive eu. Concorda que deve haver ordem, mas também é preciso
respeitar as pessoas pois a prefeitura é um órgão público e não privado. Agradece ao
secretário de infraestrutura, pois falamos com ele sobre um serviço para a comunidade
de encarnação e o problema já foi resolvido. O Orador diz que estavam entregando
merenda escolar lá em encarnação e o mesmo perguntou a responsável porque
estavam entregando a banana verde e ela mandou que eu perguntasse à banana,
porque ela estava verde? Diz também que estaremos realizando um evento em
encarnação em prol da família do amigo Ivair diz ainda que no hospital e postos de
saúde, estão faltando remédios para o tratamento de anemia falciforme. É preciso
resolver esse problema. Sobre a creche tio reizinho, faltam professores. Acha que
devem chamar o pessoal que passou no concurso público. Solicitou aqui a liberação do
13º dos contratados e não houve resposta. Parabeniza o secretário pois o ônibus já
está pegando os alunos do barro vermelho. Espera que resolvam a situação do
campeonato assim como possam chamar o pessoal do concurso. Fez uso da palavra o
Vereador Miguel Rosário Sacramento, que saúda a todos, e em relação ao campeonato,
o Senhor Prefeito disse que até o momento não tem condições de ajudar
financeiramente. Sobre o 13º salário, sugeriu que mande um oficio, pois o mesmo virá
explicar. O Orador agradece ao secretário Claudio, pois pediu para passar uma
máquina lá no dendê e ele atendeu de forma imediata. Cita o bingo que realizaram em
benefício do amigo Ivair, onde o mesmo apenas participou na condição de amigo da
família. Sobre os R$ 150,00, isso não aconteceu pois não é do seu perfil agir dessa
(ª: forma. Em relação à falta de professores em creches; o mesmo visitou algumas e não
contatou essa falta. Se existe esse problema lá em encarnação, constate e traga para
buscarmos uma solu ão. Confi no tra al
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Vereador Ubirajara disse que professores daqui
estão indo para encarnação e por sinal
um deles que está lá na creche, faltou o 'servi
ço. A Senhora Presidente disse que
participou da reunião com o pessoal da liga,
e não houve essa proposta do Senhor
Prefeito, da renúncia do Senhor Joel. Irá procu
rar o Senhor Noé para esclarecer sobre
esses cem mil reais citados. O Vereador Jorge
Teixeira disse que estava presente na
reunião e o Senhor Prefeito disse que no mome
nto não tinha condições de ajudar, que
deixasse para mais adiante. Não citou sobre o
presidente Joel, Tem certeza de que o
Senhor Prefeito irá apoiar e ajudar a fazermos um
bom campeonato. Fez uso da palavra
a Vereadora Marcia Regina Evangelista Benv
indo que parabeniza a todos os
secretários pelo excelente trabalho. A oradora
diz que o Presidente do INSS veio de
Brasília e deu esperanças que o defeso irá sair.
Depois não ouvimos mais nada de
positivo. Pescadores e marisqueiras estão organ
izando para irmos participar de um
evento lá em Brasíl
ia, para reclamar os nossos direitos. A Orad

ora fala sobre a
importância da prestação do meio ambiente,
onde as pessoas precisam se
conscientizarem da necessidade de cuidarmos
do meio ambiente. Diz ainda que o
gestor e taxado de ditador, mas na realidade ele
gosta das coisas certas. Wilson
trabalha com a lei e é um homem de caráter e tem
competêncfa. A saúde e a educação
estavam um caos e o nosso prefeito está trabalhand
o para normalizar a situação. Em
seguida a Senhora presidente passou para a orde
m do dia e não havendo matérias,
encerrou a sessão, convocando a próxima para o dia
13 de junho do corrente ano. Sala
das Sessões da Câmara Municipal de Salinas da Marga
rida, 06 de junho de 2017.
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