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Trabalho e Cidadania.

Ata da Sessão Ordinária do dia 08 de Março de 2022. Achavam-se presentes os seguintes
Vereadores. Maria de Fátima Pepe Cerqueira, Presidente. Ubiraci Crispiniano de Souza
Jaciel Antonio dos
Filho, Vice-Presidente. Miguel Rosário Sacramento, lº Secretário.
Santos, 29 Secretário. Aline Souza Brito Silva, Antonio Santos da Anunciação, Heider
Caetano Marinho, Leandro José Souza Basto, Rudinei Ribeiro dos Santos. A Senhora

Presidente deu inicio a Sessão e ressaltou a importância desta data que celebra o dia
internacional da Mulher. Estou muito feliz por ver a nossa galeria lotada de Mulheres para
prestigiar esse importante evento em Homenagem as Mulheres Guerreiras, promovido pela
Secretaria de Ação Social do Município, na Pessoa da Secretária Doutora Lorena Pedreira e

muitas outras Personalidades. Continuando a Senhora Presidente autorizou a leitura das
matérias do Expediente: Indicação de autoria do Vereador Ubiraci Crispiniano de Souza
Filho, solicitando que as empresas que realizarem obras no âmbito do município de Salinas
da Margarida, a destinar 70% (por cento) das vagas para a mão de obra local, e que as
Associações também possam fazer as indicações, bem como Associação dos Trabalhadores
Desempregados de Salinas da Margarida. Projeto de Lei do Legislativo de nº 002/2022, que
Dispõe sobre o reajuste de salários e vencimentos dos servidores da Câmara de Vereadores
de Salinas da Margarida. A seguir a Senhora Presidente franqueou a palavra Que fez uso o
Vereador Antonio Santos da Anunciação que saúda a todos. Parabeniza todas as Mulheres
pelo seu dia. Mulheres Guerreiras que vem para somar com o objetivo de representar e

fazer o melhor pelos seus Filhos. 0 Orador diz que é muito triste o que está ouvindo falar
em seu reduto. Muitas queixas dos funcionários da educação. O Senhor Prefeito era para dá
o melhor ao professor para ele levar o melhor para a sala de aula, mas, infelizmente não
estou vendo isso. O Orador diz que gostaria de ajudar os Professores no sentido de corrigir

essa falha. Estão descontando dinheiro do Professor doente mesmo apresentando atestado
medico. Isso é um absurdo, estou indignado, não podemos aceitar essa situação. Temos
que fazer uma reunião, ouvir os dois lados para resolver essa situação. Existem queixas de

funcionários da Prefeitura em todos os setores da administração. Seria bom que todos os
funcionários fossem tratados da mesma forma, pois todos tem o mesmo direito. O Prefeito
não conversa nada com os Vereadores, toma decisões sem nos consultar, sem passar pela
Câmara. Ele vai à rádio e fala o que bem quer e o povo que está de fora não sabe a verdade.

Peço desculpas aos presentes, pois sei que hoje é um dia especial. Fez uso da palavra o
Vereador Rudinei Ribeiro dos Santos que saúda a todos, parabeniza a todas as Mulheres

' pelo seu. Diz que hoje é um dia especial. Endossa as palavras da Presidente da Casa quando
ela diz que o dia da Mulher é todos os dias. Pede a Deus que abençoe a todas as Mulheres e
em especial as Mulheres Marisqueiras. Estou feliz por está vendo a casa cheia, queria que
fosse todos os dias. Continuando o Orador diz que o colega Antonio falou um pouco da
situação dos Professores que é muito difícil. Não sei por que isso v m acontecendo no
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município. Muitas gratificações deixaram de ser pagas, enquanto isso muitas cidades
vizinhas estão contemplando os Professores com essas gratificações. Os Professores dessas
cidades tiveram um Enal de ano feliz, pois receberam uma verba para presentar seus filhos.
Continuando o Orador diz que não entendi porque o Senhor Prefeito age dessa forma,
tirando os direitos do Professor. Ele fez um pronunciamento na rádio e só faltou chamar o
Professor de vagabundo. Acho que deve existir o respeito com esses profissionais, pois

todas os profissões passaram pela mão do Professor, seja'ele juiz, advogado e etc. Ele falou
também em seu pronunciamento que teve professor que ganhou mais ou menos trinta mil
reais. Fui apurar e descobrir que penas um diretor recebeu esse montante. No Ginásio

Perminio muitas salas de aulas estão faltando professor. Tem um dia na semana que falta
um professor para a 6ª serie. Com relação à merenda já tem uma semana que só serve
biscoito e achocolatado. Cadê as verbas da educação. O Orador diz que dentro dessa
politicagem existem professores sendo castigados. O Professor Sergio já leciona no
município a mais de vinte e três anos, um profissional altamente qualificado e hoje não está
exercendo sua função, está fora de sala de aula. Colegas Vereadores vamos nos unirmos
para tentarmos resolvermos essas situações. Fez uso da palavra o Vereador Ubiraci

Crispiniano de Souza Filho, que saúda a todos. Parabeniza a todas as Mulheres pelo seu dia
e cita um pequeno trecho da Bíblia. Continuando o Orador diz que todos sabem da sua luta
nesta casa. Eu sempre busco falar à cerca que nós como Vereadores temos o nosso papel
fundamental que é de representar a comunidade, observando os pontos que precisam ser
melhorados e em cima disso apresentar indicações de melhorias. Diz que em conversa com

o ex-Vereador e atual Presidente da Associação dos Trabalhadores Desempregados de
Salinas da Margarida Ubirajara, foi requerido pelo mesmo que ele apresentasse uma
indicação nesta sessão. fala aos colegas Antonio e Rudinei que pode contar com o mesmo

em qualquer assunto em defesa dos direitos do povo. Com relação aos professores, se
houver alguma falha vamos solicitar da Presidente uma reunião com a secretária de
educação para tentarmos encontra uma solução para o problema. Fez uso da palavra o

Vereador Miguel Rosário Sacramento que saúda a todos. Saúda a todas as Mulheres pelo
seu dia. O Orador diz que ouviu as palavras dos colegas Antonio, Rudinei e Ubiraci e diz que

sem dialogo não se resolve nada, onde existe erro procura-se o acerto. Se o prefeito teve
na rádio para se pronunciar, cada um tem o direito de defesa. Continuando o Orador fala
que temos direitos e deveres, será que todos cumprem seus deveres. Estou à disposição do
Colega Antonio para juntos tentarmos sanar essa falha. Diz que a Câmara está aqui para
, i so, para resolver e não dizer que o Professor errou. Diz também que na abertura da
Mesão, falamos que iriamos nós unirmos para buscar o melhor para salinas e seu povo,
independente da posição politica. Fez uso da palavra a Vereadora Aline Souza Brito Silva

que saúda a todos. Deseja um feliz dia da Mulher para todas as Mulheres Guerreiras e
trabalhadoras.

Agradece a Doutora Lorena por es
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proporcionando. Continuando a Oradora Solicita da Presidente um requerimento verbal ao

Senhor Prefeito, no sentido de seja enviado a esta casa, as folhas de pagamentos dos meses
de Dezembro de 2021 e janeiro de 2022 de professores, para termos ciência da situação

dos professores. Eu não acredito que o Senhor Prefeito iria a rádio fazer pronunciamento
que não fosse verdade. Se fosse politicagem o Senhor Prefeito não estaria gerindo esta
cidade até hoje. Se for para resolver o problema do professor estamos aqui pra isso. Mas
temos que saber como proceder na resolução do problema. Vamos nos reunirmos com a

secretária de educação e cobrar esclarecimentos e tenho certeza que vamos encontrar uma
solução. Hoje tem professor que vai para a sala de aula ensinar e cuidar dos alunos, por
outro lado existem professores que só vão pelo dinheiro. Estou falando isso porque já
presenciei coisas que não eram para serem vista. A Oradora diz que o nosso papel é

representar e ajudar a População. 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, solicitando que as empresas que realizarem obras no âmbito do
municipio de Salinas da Margarida, a destinar 70% (por cento) das vagas para a mão de
obra local, e que as Associações também
possam fazer as indicações, bem como
Associação dos Trabalhadores Desempregados de Salinas da Margarida, aprovada por
unanimidade. Requerimento verbal da Vereadora Aline Souza Brito Silva, solicitando do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, enviar a esta Casa Legislativa, as folhas de
pagamentos dos professores deste município, referente ao período de dezembro de 2021 e
janeiro de 2022, aprovado por unanimidade. A seguir solicitou da Comissão de Finanças

Orçamento e Contas que apresentasse Parecer Verbal ao Projeto de Lei do Legislativo de nº
002/2022, que Dispõe sobre o reajuste de salários e vencimentos dos servidores da Câmara
de Vereadores de Salinas da Margarida. Após um breve analise a citada comissão decidiu
emitir parecer verbal favorável por considerar a importância da matéria que amenizará as
percas obtidas por esses profissionais durante os últimos quatros anos em que não tiveram

seus salários reajustados. Em discussão e votação o Parecer Verbal favorável ao Projeto de
Lei do Legislativo de nº 002/2022, que Dispõe sobre o reajuste de salários e vencimentos
dos servidores da Câmara de Vereadores de Salinas da Margarida, aprovado por
unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de Lei do Legislativo de nº 002/2022, que

Dispõe sobre o reajuste de salários e vencimentos dos servidores da Câmara de Vereadores
de Salinas da Margarida, aprovado por unanimidade. Logo após, a Senhora Presidente falou

que iria fazer uma ressalva verdadeira e séria sobre a situação dos professores: disse que
Vieram dois projetos de leis relacionados ao abono para aprovar e sempre o Prefeito
“mandava nos avisar que só daria abono se o TCM Iiberasse e o TCM não liberou. Para não

devolver o dinheiro e sim dá ao professor, os advogados juntos com a gestão, pegou uma
lei antiga, porque não pode fazer uma lei nova por causa da lei de Bolsonaro que proibia
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(atividade Complementar), na lei antiga de 2012, era para ganhar 25% e o Prefeito deu os
25% de AC. 0 RC (regime de classe) o professor ganhava 15% e o Prefeito deu mais 15% e
ainda recebeu o retroativo de janeiro a dezembro de 2021, só aqui é 30%. Ai vem o

professor que tem quinquênio e graduação que tem mais 30% e dedicação exclusiva 10%.
Então, houve sim esse aumento, o Senhor Prefeito deu dinheiro sim. Com relação a quem
recebeu o dinheiro cortado, nós iremos ajudar a resolver essa situação. Vamos fazer uma
Câmara séria, dentro da lei. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu a
todos pela compreensão e encerrou a Sessão, convocando a próxima para o dia 15 de

março do corrente ano. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salinas da Margarida, 08
de março de 2022.
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