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Ata da Sessão Ordinária do dia 21 de Setembro de 2021. Achavam-se presentes os
seguintes Vereadores. Maria de Fátima Pepe Cerqueira, Presidente. Ubiraci Crispiniano de
Souza Filho, Vice-Presidente. Miguel Rosário Sacramento, 19 Secretário. Jaciel Antonio dos
Santos, 29 Secretário. Leandro José Bastos Silva, Rudinei Ribeiro dos Santos. A Senhora

Presidente deu inicio aos trabalhos e autorizou a leitura das matérias do Expediente. Do
Legislativo, Moção de Pesar de nº 006/2021, de autoria da Vereadora Maria de Fátima Pêpe
Cerqueira, pelo passamento da Senhora Ãngela Maria Pereira de Souza, ocorrido no
Municipio de Salinas da Margarida. Em Seguida a Senhora Presidente franqueou a palavra
que fez uso o Vereador Rudinei Ribeiro dos Santos, que saúda a todos e parabeniza a

Vereadora Maria de Fátima, pela Moção de pesar a Senhora Ãngela Maria Pereira de Souza.
Pede a Deus que conforte a Família enlutada e Amigos. Fala da tragédia que ocorreu na
ponte; até quando vamos ficar de braços atados e vendo vários Jovens sendo mortos da

mesma forma, sabemos que aos sábados e domingos é muito grande a quantidade de
Pessoas na orla da praia da ponte, onde deveria haver Salva-vidas. Temos que colocar isso
em pauta, pois no nosso municipiojá deveria ter esse tipo de profissional. Quantas famílias
vêm passar o final de semana em nosso Município e se depara com essas tragédias. O
Orador diz que em nosso município tem bombeiros civis formados procurando um lugar
para trabalhar. Solicita do Senhor Prefeito providências para que essas tragédias não
continuem acontecendo. Diz que a praia da bomba também é muito arriscada, precisamos
ficar atentos. Disse que no outro mandato o Senhor Prefeito implantou o Reda no
Municipio, mas nem todos os aprovados na seleção foram chamados. Semana passada
colocou um novo projeto para a realização do Reda. Espero que dessa vez ele chame todos

os aprovados. Diz que hoje está Vereador, hoje sou o instrumento e a voz do Povo. Nós
não podemos nos calar, se está errado temos que sanar o problema. Orador diz que só ver
os colegas Vereadores fazendo propostas para a construção de praças, não temos um curso

para os Jovens. Queria parabenizar o colega Ubiraci por ter colocado uma indicação
solicitando a implantação de cursos profissionalizantes no município e espero que o Senhor
prefeito atenda. Fez uso da palavra o Vereador Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, que
saúda a todos e fala do papel do Vereador que é buscar soluções para os problemas da
nossa cidade, fazendo as nossas reivindicações através de indicações. Queria solicitar para a
próxima Sessão a reforma da Praça que fica em frente ao Mercadão das carnes, a
implantação de um ponto de taxis com a colocação de bancos e as obras de revitalização da
Praia da Igreja, no Distrito de Encarnação de Salinas. O Orador diz que é preciso fica atento
para .o que falou o Colega Rudinei em relação à tragédia que aconteceu na praia da ponte,
pois existe a necessidade da implantação dos salva-vidas. Não vou culpar o gestor porque
fatalidade acontece em qualquer lugar. Nós sabemos que os infectados com o coronavírus
diminuiu com a vacinação e as aulas voltaram graças a Deus, com isso vamos buscar juntos
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ao Prefeito a volta das bandinhas. Fez uso da palavra o Vereador Miguel Rosário
Sacramento, que saúda a todos e diz que há duas semanas solicitou trazer um colega que

faz parte do Corpo de Bombeiro de Santo Antonio de Jesus para ministrar uma palestra de
prevenção contra esses tipos de acidentes nas praias de Salinas. Diz que o erro já foi feito e
não tem como concertar. Foi mais uma vida que se perdeu. O problema não é só a falta dos
salva-vidas, precisa-se também fazer a prevenção. Solicita uma indicação para a próxima
sessão, que versa sobre a colocação de placas de sinalização nas praias. Continuando o
Orador diz que a semana passada o Vereador Rudinei falou sobre o Senhor Helder
Belamente, não dei ouvidos, pois trata-se de um cidadão que não respeita os Vereadores,
não respeita o Senhor Prefeito a maior autoridade do município, não respeita o delegado,
promotor, ele não respeita ninguém, mas no momento que foi abordado pela policia,
sentiu na pele e foi para as redes sociais chorar. Ele nunca nos pediu desculpas por nos
chamar de ladrões. Colheu o que plantou. Quando presidir esta casa, o Senhor Helder
Belmonte se escreveu para falar um assunto e na hora falou outro totalmente diferente, ele

queria fazer da tribuna da Câmara um palanque politico. Continuando o Orador diz que em
relação às Bandas, está disposto a conversar com o Senhor Prefeito para o retorno das
bandinhas. Estamos aqui para fazer o que é melhor para o povo. Fez uso da palavra a
Vereadora Maria de Fátima Pepe Cerqueira, que saúda a todos e diz que o momento é
doloroso. Quero registrar o falecimento de uma grande amiga, uma mãe de familia
exemplar, companheira de Igreja; Ãngela Maria Pereira de Souza. Hoje também estamos
tristes pelo falecimento da Jovem Rosangela filha do nosso amigo Álvaro, conhecido como
Mero. Eu sei muito bem o que é perder um ente querido, ontem completou dois meses que
perdi o meu Pai. Peço aos colegas que aprovem a Moção de Pesar para a Senhora Ãngela

Maria. Continuando a oradora disse que a Câmara enviou um oficio a Embasa com relação
ao fornecimento de agua que estava sendo desligado as 15:00 horas, em seguida
recebemos um oficio da mesma que estendia o fornecimento até as 18:00 horas. A Oradora
disse que ontem recebeu novamente um oficio da embasa dizendo que de acordo com a Lei
da AGERBA é necessário que todas as residências tenham um reservatório. Vamos elaborar
um documento solicitando da Embasa que crie um programa de doação desses
reservatórios, pois tem moradores que pagam valores absurdos em suas contas e não tem

condições de comprar um reservatório. Queria registrar a presença do Jovem Guilherme
Estudante Direto que está nos prestigiando. Quando eu ocupei o cargo de Secretária
Municipal de Educação, ele me ajudou muito a trazer algumas coisas para Salinas, inclusive
o curso preparatório do ENEM. Fala ao Pessoa da Banda, que a FAMSAM vai voltar, mas por
enquanto as escolas ainda estão funcionando com apenas 50% da Capacidade. Vamos
conversar com o executivo e com a Secretária de Educação para resolver logo essa situação
Parabeniza o Prefeito Wilson, pela reforma do cemitério. Ontem estava conversando com
um Rapaz daqui da cidade que é mer ulhador e ele disse que exiªâ uma corrente que:
fica
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embaixo da ponte e o mesmo já resgatou até um corpo. Temos que trabalhar alertando o

povo, e a Gestão tem fazer alguma coisa. Quero parabenizar o Senhor Prefeito e toda a
equipe da Saúde, pois tem quase dois meses sem registro de COVID no município. isso quer
dizer que o trabalho está sendo bem feito e os investimentos estão sendo bem aplicados.
Recebemos investimentos de duas emendas do Senador Otto Alencar e do deputado Otto
Filho no valor de um milhão reais para a compra de medicamentos e manutenção da saúde.
Parabeniza o A gestão por uma obra de calçamento na rua atrás do apicum que tem a saida
ao lado da Escola Sete de Abril. Isso é a Gestão trabalhando junto com nós Vereadores.
Hoje só tenho a agradecer a Gestão, o trabalho, o empenho, os investimentos feitos. Todos

os projetos que agente aprova aqui é executado dentro da medida do possível. A seguir a
Senhora Presidente passou para a ordem dia, colocando em discussão e votação a Moção
de Pesar de nº 006/2021, de autoria da Vereadora Maria de Fátima Pêpe Cerqueira, pelo

passamento da Senhora Angela Maria Pereira
da Margarida , aprovada por unanimidade.
Presidente agradeceu a todos os presentes e
para o dia 28 de Setembro do corrente ano.

de Souza, ocorrido no Municipio de Salinas
Nada mais havendo a tratar, a Senhora
encerrou a Sessão, convocando a próxima
Sala das Sessões da Câmara Municipal de

Salinas da Margarida, 21 de Setembro de 2021.
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Ata da Sessão Ordinária do dia 28 de Setembro de 2021. Achavam-se presentes os
seguintes Vereadores. Maria de Fátima Pepe Cerqueira, Presidente. Ubiraci Crispiniano de
Souza Filho, Vice-Presidente. Miguel Rosário Sacramento, lº Secretário. Jaciel Antonio dos
Santos, 29 Secretário. Leandro José Bastos Silva, Heider Caetano Marinho, Antonio Santos

da Anunciação. A Senhora Presidente deu inicio aos trabalhos e autorizou a leitura das
matérias do Expediente. Do Legislativo, Indicação de autoria do Vereador Ubiraci
Crispiniano de Souza Filho solicitando Reforma da Praça em frente ao Mercado das Carnes,
Construção do Ponto de Taxi com bancos e Revitalização da Orla da Praia da Igreja, no
Distrito de Encarnação de Salinas. Indicação de autoria do Vereador Miguel Rosário
Sacramento, solicitando a colocação de Placas de Sinalização e Tela de proteção na Praia da
Orla da Ponte na Sede do Município de Salinas da Margarida. Indicação de autoria dos
Vereadores, Maria de Fátima Pepe Cerqueira, Miguel Rosário Sacramento, Aline Souza
Brito Silva e Leandro José Bastos Silva, solicitando a as obras de reforma e Implantação de
Internet para a Disponibilização Wifi em Dias de Jogos, no Estádio Municipal Álvaro Pereira
da Silva, no Distrito do Porto da Telha de Salinas. Indicação de autoria dos Vereadores,

que apresente perigo aos banhistas e tenho certeza que será aprovada. Ontem estive na

Veneza eIencontrei o Prefeito e reforcei o pedido sobre a reforma da Casa dos Pescadores
daquela artéria. Fala que o mesmo e a Presidente Maria de Fátima estiveram com o Senhor
Prefeito, onde discutiram em relação ao retorno das Bandinhas, só que é preciso fazer
todos os tramites necessários para esse retorno, mesmo assim o prefeito nos assegurou
«'que vai voltar. "Logo após 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
solicitando Reforma da Praça em frente ao Mercado das Carnes, Construção do Ponto de
Taxi com bancos e Revitalização da Orla da Praia da Igreja, no Distrito de Encarnação de Í
Salinas, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a Indicação de autoria do
Vereador Miguel Rosário Sacramento, solicitando a colocação de Placas de Sinalização e
Tela de proteção na Praia da Orla da Ponte na Sede do Município de Salinas da Margarida,
aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a Indicação de autoria dos Vereadores,

&

Maria de Fátima Pepe Cerqueira e Aline Souza Brito Silva, solicitando a Implantação do
Programa ”REFORÇO ESCOLA", para atender as Crianças em horários opostos do Turno
Nacional de Aulas, no Município de Salinas da Margarida.
Em seguida a Senhora
Presidente franqueou a palavra que fez uso o Miguel Rosário Sacramento, que saúda a
Presidente da Casa Maria de Fátima, demais Vereadores e visitantes que estão
acompanhando o nosso trabalho.
0 Orador fala que continuará trabalhando com a
prevenção na praia da ponte. Já foi colocada a indicação de sinalização para indicar lugares

Maria de Fátima Pepe Cerqueira, Miguel Rosário Sacramento, Aline Souza Brito Silva e

Leandro José Bastosªilªaw
solicitando as obras de reforma e Implantação de Internet para a
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Disponibilização Wlfi em Dias de Jogos, no Estádio Municipal Álvaro Pereira da Silva, no
Distrito do Porto da Telha de Salinas, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a
Indicação de autoria das Vereadoras, Maria de Fátima Pepe Cerqueira e Aline Souza Brito
Silva, solicitando 3 Implantação do Programa ”REFORÇO ESCOLA", para atender as Crianças
em horários opostos do Turno Nacional de Aulas, no Município de Salinas da Margarida,
aprovada por unanimidade. A seguir a Senhora Presidente registrou o falecimento do
Senhor Paulo Cesar da Silva Santos. Reforça o apoio ao retorno das Bandinhas. Solicita para
a próxima Sessão uma indicação de autoria de os todos os Vereadores, para a realização de

curso de mecânico no município. diz que a chegada da Marina, iremos precisar de mão de
obra especializada, pois será mais uma porta a se abrir para os nossos jovens. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu a todos os presentes e encerrou a
Sessão, convocando a próxima para o dia 05 de outubro do corrente ano. Sala das Sessões
da Câmara Municipal de Salinas da Margarida, 28 de Setembro de 2021.
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