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Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Ubaitaba, primeiro
período do terceiro ano Legislativo de dois mil e dezenove. Aos
dezenove dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove, à Av.
Vasco Neto s/n Centro em Ubaitaba Bahia, no salão da Câmara
Municipal reuniram-se sob a presidência do Sr. Ismaile Mota dos
Santos e demais vereadores Geraldo Braga dos Santos, Edson
Simões Freitas, Luiz Gustavo Lemos Magalhães, Agripino Ribeiro
Neto, José Nilton Lemos Viana, Welton Ribeiro dos Santos, Marco
Alexandre Souza Líger, José Messias Araújo Aguiar, Uilson Santos
de Oliveira e Antônio Alcântara Porqueres. Aberta a Sessão, às
20h, foi feita a Oração do Pai Nosso. O Sr. Presidente justificou a
ausência de excelentíssima senhora Prefeita Municipal Sueli
Carneiro da Silva Carvalho que não pôde estar presente nesta
sessão solene pois encontra-se em Salvador e enviou como
representantes o Secretário de Finanças e o Secretário de
Administração Leilson dos Anjos que veio trazer a mensagem da
senhora prefeita. Com a palavra o Secretário de Administração o Sr.
Leilson diz que é com muita honra que traz a essa Casa, em
cumprimento à Lei Orgânica do Município, a mensagem do Poder
Executivo para abertura da sessão Legislativa, essa mensagem da
nossa prefeita Sueli Carneiro fala da independência e harmonia
entre os poderes como princípio fundamental para o avanço da
democracia que deve ser cada vez mais fortalecido para juntos
alcançarmos o principal objetivo pelo qual cada um foi eleito que é o
de promover o bem de todos os cidadãos ubaitabenses garantindo
a eles o exercício dos direitos sociais e individuais a liberdade a
segurança o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
a nossa administração continuará a ser pautada na união entre os
poderes executivo, legislativo e também a sociedade porque tem
plena consciência de que somente assim poderão continuar a trazer
o desenvolvimento para Ubaitaba é nítido a todos os mais densos,
os avanços que já conseguiram implantar em nossa cidade e
relembra alguns: calçamento de vias no Armandão e Zitão, Novo
Olímpia, Faisqueira, reforma de escolas e unidades de Saúde,
asfaltamento do centro da cidade, limpeza e manutenção do Lago,
melhoria da iluminação pública, organização da entrada da cidade,
reforma da vicinais da zona rural, retorno dos eventos festivos a
cidade (natal, São João e Santo Antônio), melhorias na sinalização
urbana com instalação de redutores de velocidade, os tão
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conhecidos quebra-molas. Para este ano projetam a inauguração
do centro de canoagem de Ubaitaba, do novo estádio, novo ginásio
de esportes, a recuperação da Feira Livre, do mercado de farinha e
também do mercado de fato e dentre outras muitas obras que
tentarão conseguir para melhoria da nossa cidade. Além disso,
oficializaram o reajuste dos profissionais da educação já no mês de
janeiro garantindo assim um direito da classe e melhores condições
para que desenvolva um trabalho de levar educação da rede
municipal a níveis cada vez melhores, neste ano trabalharão com
toda vontade e responsabilidade executando o orçamento com
transparência e honestidade, centrando as prioridades na saúde, na
educação e nos programas sociais que busque sempre a
valorização do ser humano e da vida evocando o livro sagrado, a
Bíblia, lá na carta de São Paulo aos Filipenses no seu Capítulo 2
Versículo 34, “Nada façais por espírito de partido ou vangloria, mas
que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós
mesmos, cada qual tem vista não seus próprios interesses e sim o
dos outros.” O executivo e o legislativo devem andar de mão dadas,
mais independente, mais unido, de mãos dadas, pois um só é o
objetivo de ambos para a nossa comunidade e como é conhecida
esta Casa que é a casa do povo de Ubaitaba por isso nós
contamos com a colaboração da Câmara de Vereadores de
Ubaitaba contamos com ajuda de cada um de vocês são os olhos,
boca, ouvidos, dos anseios que a comunidade de Ubaitaba tem,
esses anseios que deve ser medido para o Executivo para que
juntos, não executivo só, mas junto com o Legislativo obedecendo e
respeitando a independência de cada casa possam fazer o melhor
para Ubaitaba porque é para isso que são eleitos e é para isso que
estão aqui, por isso vão contar sem dúvida com apoio solidário
desta Casa Legislativa, com o discernimento e a maturidade política
de todos que aqui hoje inicia mais um ano em suas legislaturas, cita
um dialeto africano que diz: um duto sou o que sou porque somos
todos nós. Ubaitaba só é porque existe o executivo e existe relativo
que caminha unido que caminha de mãos dadas, que se respeitam
e que fazem a nossa cidade acontecer e que tentam sempre trazer
o melhor aqui para nossa cidade, renova a oportunidade, o voto de
estima consideração e respeito mútuo a este importante Poder
Legislativo Municipal e desde já agradece e pede a Deus a benção
a cada um dos vereadores abençoando essa Casa, aos seus
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funcionários para que juntos possamos transformar Ubaitaba, fazer
uma cidade digna, de criar nossos filhos, nossos netos e deixaram
para uma geração futura esse bem-estar. O Sr. Presidente
agradece as palavras do secretário de administração Leilson e
deseja-lhe boas-vindas, que Deus lhe ilumine e que seus sonhos
sejam todos realizados nessa nova trajetória, nessa nova
caminhada que está por vir a frente da Secretaria de Administração,
não tem dúvida que a prefeita Suka acertou na sua escolha, sabem
que vai ouvir os anseios da sociedade os feirantes ali onde tem o
conhecimento, vinha sofrendo, sabe que ele já esteve lá com o
secretário de obras e dialogando, ouvindo os anseios daqueles
ambulantes ali, dos feirantes que tanto trabalha há muitos anos ali e
merece ter um lugar de trabalho mais adequado mas digno para
trabalhar, deseja-lhe sorte e que Deus lhe dê sabedoria nessa nova
caminhada e que seus sonhos sejam todos realizados. Com a
palavra o Edil Luiz Gustavo parabeniza a nova composição da
Mesa Diretora e a Mesa anterior pelo digno trabalho que fez a frente
dessa Casa, deseja sorte e tem certeza que esta também vai entrar
para a história com o trabalho sério, levado para a nossa
comunidade, trabalhando podem continuar aplaudindo e criticando,
que o nosso município continue caminhando o que espero também
com membros começou as aulas essa semana agora a semana
passada como membro da comissão de Educação Vereador
Marcos e Neto é todos dessa Casa, convida para que possam
fazer a eleição da nova comissão, tem que passar pelo Plenário
solicita do presidente que o carro desta Casa para ficar disponível
porque como Vereador está convidando a todos os vereadores para
começar a visitar as escolas, para ver se estão aptas mesmos, não
querem que dê errado, querem que dê certo, são críticas
construtivas e é o que precisam, mas gostaria de saber falar depois
da eleição vai dar os nomes e vai perguntar plenário concorda com
cada nome em cada uma e depois voltará a falar. Com a palavra o
Sr. Presidente sugere que este assunto seja deixado para a
próxima sessão. Passou a palavra para o vereador Luiz Gustavo vai
continuar antes vai até lhe pedir que só você ler você o indique
novamente seu presidente para começar o dia e vai deixar até a
parte dele, quis tanto fazer parte da comissão de Justiça e
Redação, colocou na passada e que não vê problema nenhum
colocá-lo, mas faz questão de continuar, até pede o apoio dos
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colegas para continuar na comissão da Educação é um pedido seu
e gostaria muito que os seus colegas que é quando a vossa
excelência citar os nomes, e os seus colegas lhe desse esse
privilégio, aceitando seu nome, diz que houve avanços no governo
mas precisa trabalhar mais, não vai pedir requerimento, mas vai
falar da praça que o Sr. presidente mora em frente e que lhe
disseram que ia inaugurar no dia 25 de dezembro, no Natal e hoje
já se passou dois anos, que conclua, está indo ao colégio onde o
senhor Mateus foi nomeado novamente diretor do colégio e é uma
vergonha ele está sendo investigado por aliciamento de uma
criança de 13 anos e não pode se calar, não vai se calar, é uma
vergonha, ficou sabendo hoje, por isso que está chamando os
colegas para irem comprovar si ele retornou para ser diretor da
escola, isto é uma vergonha, não consegue acreditar que a prefeita
Sueli Carneiro tenha aceitado isso, ela foi uma educadora, passou
aqui 8 anos gritando, pedindo que o governo passado respeitasse,
isso é uma falta de respeito, tem uma filha e aqui a maioria tem
filhos menores e se fosse um filho deles que fosse aliciado por
aquele rapaz, respeita o vereador Messias, seu amigo, não poderia
porque era um desabafo e vai deixar para falar depois. Com a
palavra o Edil Welton Ribeiro cumprimenta o Secretário de
Administração Leilson dos Anjos, tiveram o prazer ontem de ter uma
conversa com ele, já sabendo da situação de cada vereador aqui
presente, se colocarem o sofrimento que cada um passa aqui dia a
dia com a população, quer cumprimenta seu amigo Baltazar
vereador e hoje secretário, que venha mais vezes. A prefeita Suka
está em Salvador não pôde estar presente e a sabem da luta que
está tendo em busca de recursos para a cidade, deseja abrir essa
sessão desejando ao secretario Leilson dos Anjos sorte, sabe que
está empenhado para dar o melhor de si para essa cidade e cada
um possa ajudá-lo a ir em frente, criticar na hora que tiver de criticar
porque às vezes a crítica é construtiva e apoiar naquilo que for
necessário para que a cidade de Ubaitaba tudo possa ganhar em
relação a denúncia do vereador Luiz Gustavo fica até um pouco
surpreso vamos ver se essa doença tem fundamento, acha que ela
é uma pessoa sensível, já passou pela sua casa, tem certeza que
as providências serão tomadas, mas pede a todos nesse começo
de serviço no ano que possam estar unidos, às vezes há embates
entre eles, mas que possam colocar acima de tudo, nosso Deus
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para que possa conduzir a isso aí que para que as pessoas possam
ver o povo a sociedade possa ter deles o melhor para cada um
meu. Com a palavra o Edil Agripino Ribeiro espera que esse ano
realmente seja um ano produtivo, que possam colher muitos frutos
positivos, para que a comunidade venha poder usufruir, queria em
poucas palavras dizer a todos que estará aberto ao diálogo aos
embates sempre que democrático, como faz parte dessa Casa e
que possam assim se unir em prol daquilo que é melhor para
Ubaitaba como falou nosso Secretário de Administração, precisam
se unir, vamos estar juntos, precisamos estar fortes, imbuídos
naquilo que seja melhor para realmente a coletividade do nosso
povo, a maioria deles, principalmente aqueles que mais precisa o
povo carente assim de recursos e virá e realmente ganhando muito
pouco e muitos daqueles que vivem até de benefícios, então essas
pessoas que tem que focar, se unir, para que a possam levar
realmente os frutos do trabalho deles para eles ganharem, fluírem,
iluminar, nossa prefeita que ela realmente venha mais um ano
buscando, correndo atrás e buscando para que possa trazer
realmente esses recursos para nosso município para nossa
comunidade. Que Deus possa iluminar a cada Secretário, a prefeita,
espera e vai fazer de tudo para que todos possam dar seu melhor
para que realmente seja um ano bom, um ano produtivo porque foi
para isso que foram eleitos. Com a palavra o Edil Edson Simões
apesar de ser uma sessão solene, mas avisar seus amigos que vai
entrar na próxima sessão os requerimentos em prol da comunidade
de Faisqueira, salienta aos colegas que na vida pública lutam em
prol de um objetivo Principalmente quando são eleitos para
representar o povo, então estão aqui para representá-los e dar o
melhor deles para o bem da nossa comunidade, salienta e
parabeniza a indicação da prefeita no tocante ao secretário de
administração pessoa idônea bem Vista na nossa cidade Leilson
dos anjos e seja bem-vindo seu secretário tenho certeza fará um
bom trabalho. Parabeniza também agora dia 14 e 15 a secretária de
Educação pelo evento da jornada pedagógica. Foi um sucesso em
nossa cidade, onde as professoras poderão adquirir uma
experiência a mais do palestrante que veio de Santo Amaro, uma
boa palestrante inteligente, cheio de currículos e só veio abrilhantar
a jornada pedagógica, deseja a todos vereadores que 2019 cada
um faça mais ainda do que fizeram, que se empenhem, devem
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honrar os votos de 2016, não espera que na vida pública se
engrandeçam, o povo que vai valorizar o trabalho deles, o trabalho
do vereador é como um time de futebol, os vereadores preparam a
jogada para o artilheiro fazer o gol, são trabalhadores, zagueiro,
meio de campo e para uma única pessoa fazer o gol. É a prefeita
que executa, então cada um deles faz requerimento e tem certeza
que a prefeita lutará para realizar os requerimentos, pois com os
requerimentos, as indicações que chegarão para a comunidade
com respaldo olha essa obra foi feita que foi um vereador que
pediu. Isso engrandece o trabalho do vereador, então deseja que
2019 seja um dia 19 de realizações e sucesso para cada um deles
que fizeram requerimento em prol da comunidade falando em
requerimento a prefeita que ainda está em Salvador. Transita muito
na estrada de Faisqueira a Ubaitaba e pede para o Deputado
Sandro Régis reivindique sobre a ciclovia que foi conversado desde
o ano passado, vendo uma dificuldade quando sai de Faisqueira em
sentido a Ubaitaba o sol reflete no carro e é arriscado demais a
quem anda de carro atropelar uma pessoa que está fazendo
cooper, então espera que o deputado sensível como é faça esse
requerimento e que o governador realize essa ciclovia para os
pedestres caminharem, o pessoal andar de bicicleta nessa estrada
de Faisqueira, mas é melhor providenciar logo do que amanhã
chorar por causa do atropelamento de uma mãe ou de um pai de
família que caminha naquela estrada, quando você passar 5 horas
da tarde é muita gente andando na estrada Faisqueira Ubaitaba
então com a ciclovia vai diminuir muito o risco de atropelamento e
ela me falou que iria conversar com Sandro Régis para ver a
possibilidade de fazer sem requerimento e que o governador Faça
isso mais rápido possível. Com a palavra o Edil Geraldo Braga
Deseja boas-vindas ao nosso secretário Leilson o secretário
Baltazar que é o novo ano que se inicia e muito trabalho tem para
seguirem, então parabeniza a prefeita Suka pela indicação do
secretário Leilson tem certeza que ela acertou na indicação do
secretário Nilton Sales então com essas indicações tem certeza que
Ubaitaba só vem ganhar, então pede a Deus que os abençoe, que
Deus com toda a sua misericórdia possa estar os iluminando e
guiando seus passos lhes dando sabedoria para que venham
desenvolver um trabalho brilhante à frente da Secretaria de
Administração, deseja-lhes boa sorte do fundo do seu coração tem
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DWKJD/79VRNM8LIKJFBZCG

Esta edição encontra-se no site: www.camara.ubaitaba.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
14 de Junho de 2019
8 - Ano VII - Nº 450

Ubaitaba
ServiçoPúblicoMunicipal
EstadodaBahia

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ:16.429.243/000180

AV.VASCONETO,03FONEFAX(073)32301254




certeza que a caminhada vai ser dura, mas também tem certeza
que está preparado para enfrentar os obstáculos da secretaria.
Edson falou da jornada pedagógica esteve presente com Uilson
Oliveira, uma jornada belíssima, uma palestrante bem preparada, a
secretária foi feliz em ter feito o convite a palestrante, os
professores estavam bem focados na palestra que foi um assunto
bastante importante sobre a mudança da educação que vem
ocorrendo, foi falado da reserva técnica com o advogado Dr. Diran e
a Presidente do Conselho Jorquélia, então foi uma jornada bastante
produtiva, parabeniza a prefeita Suka por mais uma iniciativa, essa
do galpão da praça da feira, deseja boa sorte para ela para que
possa fazer mais um ano e que venha a somar. Com a palavra o
Edil Messias Aguiar agradece a Deus por conceder mais um ano
aqui nessa Casa, é muita luta e conquista, muita garra para estar
aqui, sabe que não é fácil, escutam críticas, escutam elogios, o que
tem que pedir é força a Deus e que ilumine a cada vereador dessa
Casa que ensine a cada um trabalhar mais pelo povo de Ubaitaba,
parabeniza e dá boas-vindas aqui o novo Secretário Leilson e dizer
que a prefeita fez uma boa escolha em pouco tempo, escolha essa
que só tem a somar. Com a palavra o Edil Uilson Oliveira
parabeniza todos os desportistas da Ruinha pela reinauguração do
campo da Ruinha onde esteve presente o secretário Nilton Sales, o
vice Jailton Araújo e a todos da comunidade que se fizeram
presentes. Foi um espetáculo a reabertura, acha muito importante
essa relação do esporte com a comunidade e a Educação.
Parabeniza a todos os envolvidos e agradece a colaboração da
prefeita Suka que também colaborou. Aproveita e deixa aqui o seus
parabéns ao secretário e sua equipe de obras que ficou um
espetáculo a ponte ligação dos Melos a Piraúna. Parabeniza
também o secretário de saúde José Carlos Lona que esteve em
Salvador em busca de recursos para o nosso Município. Com a
palavra o Edil Antônio Alcântara Porqueres a princípio diz que muito
lhe alegra novamente estarem juntos. Esse é um momento, de
esperança, de querermos que daqui para frente tudo dê certo
porque se tudo der certo o povo será feliz juntamente com todos os
vereadores para que possam dar apoio a senhora prefeita porque
as vezes as pessoas estão fora e pensam que é fácil governar, fácil
executar, é fácil direcionar, mas uma cidade pequena de poucos
recursos e sabemos que existem muitos problemas, o maior deles é
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o desemprego, triste ver um pai ou uma mãe de família
desempregada, sem esperança, mas juntos Poder Executivo e o
Poder Legislativo acredita que unidos com o secretário de
administração um homem sábio, preparado, já venceu outros
caminhos, também é religioso, então conhece a dificuldade, deseja
para ele muito sucesso. Com a palavra o Edil Luiz Gustavo não
poderia deixar de falar ia falar das quadras não poderia deixar de
falar porque já começaram as aulas falar da infelicidade para não
dizer porque quando fala que ela é incompetente, aí fala que é
política, não é prefeita, não é a secretária de Educação, mas a
prefeita sabia já desse assunto porque conversou pessoalmente
com ela, não poderia deixar de falar porque são crianças que estão
lá. Então não poderia deixar para a próxima terça, pede a todos
quem puder ir irem lá ver se está sendo investigado e afaste essa
pessoa porque ele não pode estar lá enquanto não apurar todos os
fatos é um caso sério, só pede a Porqueres que lhe perdoe, mas a
intenção não foi essa. Com a palavra o Edil Antonio Alcântara
Porqueres também parabeniza a secretária de Educação pela
jornada pedagógica foi maravilhosa onde a palestrante trouxe
sabedoria e várias coisas para o corpo docente da nossa cidade.
Com a palavra o Edil José Nilton parabeniza os novos secretários
primeiro secretário-geral Geraldo Braga, segundo secretário Edson
Simões, deseja que sejam bem-vindos aos cargos que Deus
abençoe, agradece a Deus a presença de todos os colegas a
retornar esta Casa para iniciar os trabalhos desse ano letivo, pede
também aos colegas um trabalho coletivo como o nosso amigo
Binho aqui falou para averiguarem, tem muita coisa para verem a
saúde, Educação e outros setores, projetos, que não fique só verbal
que façam escrito, que façam um Ofício e encaminhe para cada
setor, também agradece a escolha que a nossa prefeita fez a uma
pessoa simples, humilde e competente, com conhecimento na
administração, um dom que tem de administrar, um legado
recheado de fazer inveja a qualquer um, transparente e que faz a
diferença tem o nosso secretário de administração Sr. Leilson que
Deus lhe abençoe, lhe proteja nessa nova caminhada na sua vida já
lhe conheço acho que há mais de 20 anos, sabe dos seus trabalhos
e sabe que ele vai fazer a diferença, agradece também, pois é um
grande amigo onde é fã dele, o secretário Baltazar que Deus lhe
abençoe. Deixa uma observação que começaram o ano com um
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desequilíbrio Ecológico, daí essa temperatura de quase 40 graus,
que as pessoas têm a consciência e não bote fogo no lixo não bote
fogo na beira da pista porque aqui na cidade a gente não tem corpo
de bombeiro, deixa um alerta também a quem faz suas caminhadas
as tardes ou pela manhã que não exagere, vá devagar e que tome
bastante água. Com a palavra o Edil Marco Líger deseja boas
vindas como todos já fizeram, que Deus lhe abençoe nessa jornada
creio Leilson, pois o governo precisava de alguém com seu perfil
não porque sua posição que você vai deixar de dialogar com ele,
então é um perfil desse que precisam, um perfil que seja um
interlocutor com sociedade seja aqueles que concordem com
governo seja aquele que discorde para que se acha em soluções e
crê que seu perfil se adequa a pasta e com desafios, não será fácil,
não é uma função fácil, como disse se administrar fosse fácil sentar
na cadeira dizer cifra é tudo era uma maravilha, mas administrar
tem esse lado, às vezes de se dizer não para uma coisa priorizar
outra e pede que Deus o abençoe no destino da nossa cidade
porque fazendo o bem para nossa comunidade e estarás fazendo
bem para todos, independente de lado político estão aqui numa
briga política que é divergências políticas ficam na no debate
político nada que prejudica comunidade, apoiarão, tem certeza que
esse perfil de interlocução com a sociedade, com a comunidade,
deseja sucesso nessa jornada, diz que não existe administração
sem uma reavaliação das suas metas, dos seus acertos, se
olharmos aqui esses dois anos, encontrarão conquistas não é por
causa de sua posição que vai fechar os olhos e dizer que não vê
nada, esse tipo de oposição que não enxerga as coisas, que o
governo faz é oposição burra, não pode dizer não para aquilo que
está certo, agora vai bater naquilo que está errado para que
conserte Mário Sérgio Cortella, diz que oposição fraca faz um
governo fraco e oposição forte faz um governo forte então reside
nas cobranças de uma posição forte sabia equilibrada que não faz
oposição por oposição porque não adianta ver no asfalto foi ruim
para Cidade Osvaldo por incapacidade não foi ruim eu vou dizer
que o asfalto por ruim para Cidade eu vou dizer que as
comemorações de Natal aonde a cidade foi enfeitada onde
comércio foi aquecido não vou agora aqueles pontos em que eu
considero que realmente está deixando a desejar nós vamos
apontar o dedo com o sentido de que sejam corrigidas e a
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comunidade seja beneficiada não posso deixar de olhar para a
educação e ver que a nossa educação está caminhando que já está
caminhando como caranguejo vê que os demais falaram aqui da
jornada, mas nós precisamos lembrar que temos 200 dias letivos
que não é possível terminar em novembro e começar quase março
e ter 200 dias letivos não é possível um professor ganhar um salário
mínimo apenas. Então essas reivindicações é que farão, assim vão
apontar para que a administração acerte, fará o bem para todos e o
debate político, mas farão no momento correto o embate político na
realidade porque o debate farão a todo momento, então deseja que
seja um ano sadio, humano, abençoado por Deus, que Deus esteja
dirigindo os nossos passos, as nossas vidas, em cada tarefa sabe
coletivamente aqui individualmente, cada um nas suas bases para
que possamos fazer o melhor para nossa cidade fomos eleitos com
esse objetivo não podemos alegar aquilo para que a função para a
qual foram eleitos, então que esse ano seja um ano abençoado,
mais uma vez diz que a condução dessa Casa está em boas mãos.
Parabeniza também assim outras áreas do governo que vê que
estão em boas mãos e deseja que todos estejam desse nível não
se cansa de dizer, a rodoviária ali na gestão de Adailton não se
cansa de elogiar Elias Nunes na questão que os meninos do meio
ambiente faz um trabalho de excelência, querem que as outras
áreas também estejam assim agora como disse, a educação
algumas questões de saúde, questão do concurso público, outras
coisas que vemos e não vemos, estarão aqui falando para o bem de
todos de forma tardia, de forma equilibrada e vai atender o pedido
de vossa excelência e vai encerrar suas palavras pedindo que Deus
o Senhor nos cubra durante esse ano legislativo para o bem da
nossa comunidade. Com palavra o edil Luiz Gustavo parabeniza a
Marco que foi eleito pelo site de pesquisa de opinião popular o
Troféu Comunica como o melhor vereador de 2018, está de
parabéns, que Deus continue iluminando e que ele continue
fazendo esse trabalho sério e na hora correta aplaudir, na hora
correta é o que eles tem feito elogiando. Com a palavra o Edil José
Nilton pede desculpa, ficou faltando falar do retorno do Dr. Diran
que seja bem vindo e que Deus lhe abençoe. O Sr. Presidente
agradece a presença de todos os vereadores, os munícipes
presentes e dos secretários, da mensagem da prefeita Suka que foi
muito bonita já disse tudo da parceria que é entre o Poder
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Legislativo e o Executivo, os vereadores se comprometem a dar o
seu melhor para a comunidade de Ubaitaba, as ações deles
voltadas para quem mais precisa, quem mais necessita, que é o
povo carente, o povo humilde de nossa cidade. Deseja a todos uma
ótima semana e declara encerrada a Sessão. E para constar lavrei
a presente ata. Em 26 de fevereiro de 2019.

Ismaile Mota dos Santos
Presidente

Geraldo Braga dos Santos
1º Secretário

Edson Simões Freitas
2ºSecretário

José Nilton Viana Lemos
Vereador

Agripino Ribeiro Neto
Vereador

Welton Ribeiro dos Santos
Vereador

José Messias Araújo Aguiar
Vereador

Marco Alexandre Sousa Liger
Vereador

Luiz Gustavo Lemos Magalhães
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador

Antônio Alcântara Porqueres
Vereador
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Ata da primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ubaitaba
primeiro período do Terceiro ano Legislativo de dois mil e dezenove.
Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove, à
Avenida Vasco Neto, s/n, Centro, em Ubaitaba-BA, no Salão da
Câmara Municipal reuniram-se sob a presidência do Sr. Ismaile
Mota dos Santos e demais vereadores Geraldo Braga dos Santos,
Antônio Alcântara Porqueres, Luiz Gustavo Lemos Magalhães,
Welton Ribeiro dos Santos, Agripino Ribeiro Neto, José Nilton
Lemos Viana, Marco Alexandre Souza Líger, José Messias Araújo
de Aguiar e Uilson Santos de Oliveiras. Aberta a Sessão às 20h, foi
feita a chamada dos vereadores e constatada a ausência do edil
Edson Simões Freitas que fora justificada. O edil Antônio Alcântara
Porqueres fora convidado para assumir a 2° secretaria. Foi feita a
Oração do Pai Nosso. O Sr. Presidente colocou em votação a Ata
da sessão anterior que foi aprovada por todos os vereadores
presentes. Em seguida passou a palavra para o primeiro secretario
o Vereador Geraldo Braga para fazer a leitura do expediente.
Distribuída a comissão de Justiça e Redação recebido pela
secretaria em 18 de fevereiro 2019 leitura em Plenário Câmara
Municipal de Ubaitaba Projeto de Lei n.º 03/2018, que Declara de
Utilidade Pública Municipal o Sindicato dos Taxistas de Ubaitaba,
de autoria do vereador Ismaile Mota dos Santos. Justificativa: O
Projeto que visa declarar utilidade pública o Sindicato dos Taxistas
de Ubaitaba fixando propriedade para consecução das ações,
cotação, aplicação dos recursos, estabelecer critérios, formas e
meios de fiscalização, e acompanhar tudo quantos execute no
município do tocante a matéria referente ao seu campo de
conhecimento, incentivar e apoiar a relação, promoção de defesa
do interesse dos taxistas de Ubaitaba, dentre outras finalidades,
sendo o Sindicato dos Taxistas de Ubaitaba de amplo interesse
social e assistencial e demais requisitos legais da documentação
anexa este signatário, conta com apoio dos nobres para aprovação
deste Projeto. Distribuído à Comissão de Justiça e Redação,
recebido na Secretaria da Casa em 18 fevereiro 2019, Projeto de
Lei nº. 002 de 18 de fevereiro de 2019 que Declara Utilidade
Pública Municipal Associação de Estudantes Universitários de
Ubaitaba, de autoria do vereador Ismaile Mota dos Santos.
Justificativa: trata-se de um projeto que visa declarar de utilidade
pública a Associação dos Estudantes Universitário de Ubaitaba e
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região. A Associação privada sem finalidade econômica com caráter
social, a Associação tem como finalidade facilitar o transporte
Universitário do município durante regime normal de aula, auxiliar
os estudantes de nível superior a desenvolver o aprendizado,
incentivar o alunos concluintes do ensino médio ingressar na
universidade. Associação dos Estudantes da cidade de Ubaitaba e
região é de amplo interesse social assistencial e cumprindo os
demais requisitos legais no molde da documentação anexos conta
com apoio e aprovação dos nobres colegas. Projeto de Resolução
nº. 01/2019 que Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara Municipal de Vereadores de Ubaitaba no estado da Bahia e
dá outras providências. O edil Luiz Gustavo solicitou da Mesa
Diretora uma cópia do último projeto lido. O primeiro secretario
Geraldo Braga continua fazendo a leitura do expediente. Projeto de
Lei nº. 004/2019 Denomina a galeria desta Casa Legislativa de
Juarez Ribeiro dos Santos, Welton Ribeiro dos Santos - vereador
autor. Justificativa: o homenageado natural da cidade nasceu,
cresceu e desenvolveu várias atividades até ingressar na vida
pública como candidato a vereador, legislou neste Município por
vários mandatos foi presidente dessa Casa e Secretário de Obras
do município, sempre trabalhando com zelo e dedicação em prol
dos munícipes dessa cidade. Assim, acha justa a homenagem.
Projeto de Lei nº. 13/2018 de 28 de novembro de 2018 que
Concede Título de Cidadão Ubaitabense ao senhor Adilson Santos
da Silva, e dá outras providências. Requerimentos e indicações: o
vereador que abaixo subscreve requer que após ouvido do plenário
seja solicitado à chefe do Poder Executivo que veja junto ao
Secretário de Obras possibilidade de retirar uma pedra da estrada
que liga os Melos a Piraúna como também uma pedra muito
grande no campo de Futebol do mesmo povoado, autor - Uilson
santos de Oliveira vereador. Indicação nº. 001/2019, o vereador que
abaixo subscreve requer que depois de ouvido o plenário seja
solicitado à Chefe do Poder Executivo seja feita recuperação da
pracinha na Rua José Sarney e o muro de contenção; Indicação
número 002/2019, o vereador que abaixo subscreve requer que
após ouvido o plenário seja indicado à Chefe do Poder Executivo
Municipal que seja feito muro de contenção no alto Santa
Terezinha, bairro Maria Olímpia. Indicação nº. 03/2019, o vereador
que abaixo subscreve requer que depois de ouvido o plenário seja
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indicado a Prefeita Municipal que veja junto ao Secretário de Obras
providencias com respeito a limpeza e manutenção das manilhas do
bairro Maria Olímpia, autor - vereador Geraldo Braga dos Santos.
Indicação nº. 04/2019, o vereador que abaixo subscreve requer que
após ouvindo o plenário seja indicado junto ao Secretário de Obras
providencias no sentido de ser realizado calçamento da Rua 6, do
bairro Novo Olímpia. Todos os requerimentos acima são de autoria
do vereador Geraldo Braga dos Santos. Moção de Pesar, os
vereadores que abaixo subscrevem, requerem com base no
Regimento Interno desta Casa Legislativa, no Art. 100 e 101, seja
enviado as famílias enlutadas Moção de Pesar pela passagem da
vida do Sr. Nivaldo Lúcio dos Santos, que foi funcionário deste
Município até a data de sua partida eterna e também a família do
jovem Islandês Santos Souza que teve a sua vida tão cedo
interrompida. Em nome de nossa comunidade nossos sentimentos,
autores: vereadores Luiz Gustavo Lemos Magalhães, Geraldo
Braga dos Santos, Marco Alexandre Souza Líger, Agripino Ribeiro
Neto e José Nilton Lemos Viana. Com a palavra o Sr. Presidente
designa os nomes das Comissões Justiça e Redação: Presidente Marco Alexandre Souza Liger, Relator – José Messias Araújo de
Aguiar, Secretário - Agripino Ribeiro Neto; Comissão de Finanças,
Orçamento e Contas: Presidente - Luiz Gustavo Lemos Magalhães,
Relator - Welton Ribeiro dos Santos, Secretário - Marco Alexandre
Souza Líger; Comissão Saúde e Agricultura: Presidente - Uilson
Santos de Oliveira, Relator – José Messias Araújo de Aguiar,
Secretário - Luiz Gustavo Lemos Magalhães; Comissão de
Educação, Obras e Serviço Público: Presidente - Jose Nilton Viana
Lemos, Relator - José Messias Araújo de Aguiar, Secretário - Uilson
Santos de Oliveira. PMDB foi o partido que mais obteve nomes nas
comissões porque foi o partido que mais elegeu vereadores aqui na
cidade, já designadas as Comissões, encaminhou os Projetos que
já foram lidos. A designação das Comissões foi votada e aprovada
por todos os vereadores presentes. Encaminha para Comissão de
Justiça e Redação o Projeto n.º 01/2019. Projeto de Resolução n.º
01/2019, é um projeto do Poder Legislativo que é assinado por
todos os vereadores e Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara de Vereadores de Ubaitaba, Estado da
Bahia e dá outras providências. Encaminha para Comissão de
Justiça e Redação, para o Presidente e os demais componentes
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Marco Alexandre Souza Líger, José Messias Araújo de Aguiar e
Agripino Ribeiro Neto. Projeto de Lei n.º 03/2018 que já está na
Casa desde o ano passado encaminha para Comissão de Justiça e
Redação, o Projeto é de autoria do vereador Welton Ribeiro dos
Santos que concede Título de Cidadão Ubaitabense ao Senhor
Adilson Santos da Silva e dá outras providências. Projeto de Lei n.º
04/2019, o Projeto também é de autoria do vereador Welton Ribeiro
dos Santos, que Denomina a Galeria de fotos dos ex-presidentes da
Câmara Municipal e dá outras providências. Encaminha o projeto
para Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei n.º 03/2018 de
fevereiro de 2019 que Declara de Utilidade Pública o Sindicato dos
Taxista de Ubaitaba, é um projeto de autoria do Sr. Presidente
Ismaile, encaminha para Comissão de Justiça e Redação. Vai se
pronunciar a respeito desse projeto na próxima sessão e depois
para a aprovação, registrou a presença dos taxistas Bira, Gurinha,
Rogério e Roberto do Kapricho. Projeto n.º 02/2019 que Declara de
Utilidade Pública Municipal a Associação dos Estudantes
Universitários de Ubaitaba, encaminha para a Comissão de Justiça
e Redação. Projeto 01/2019 que Declara de Utilidade Pública
Associação dos Estudantes Universitários de Ubaitaba e região são
dois projetos, encaminha para a Comissão de Justiça e Redação.
requerimento do vereador Geraldo Braga dos Santos o vereador
que abaixo subscreve requer que após ouvir do plenário seja
indicado à chefe do Poder Executivo Municipal que seja feito um
muro de contenção e recuperação da Praça José Sarney no bairro
Maria Olímpia, outro requerimento também do vereador Geraldo
Braga o vereador que abaixo subscreve requer que após ouvido o
plenário seja indicado a Chefe do Poder Executivo Municipal que
seja feito um muro de contenção no Alto do Santa Terezinha no
bairro Maria Olímpia, requerimento do vereador Geraldo Braga
aonde o mesmo requer que após ouvido o plenário seja indicada a
prefeita Municipal veja junto ao Secretário de Obras providenciar o
calçamento da Rua 6, no bairro Nova Olímpia, último requerimento
o vereador que abaixo subscreve requer que após ouvido o plenário
seja indicado a prefeita Municipal que veja junto ao secretário de
obras para providenciar a limpeza e a manutenção da Manilha no
bairro Maria Olímpia. Todos para serem justificados em plenário.
Com a palavra o edil Luiz Gustavo antes de Geraldo justificar
solicita que lhe permita subscrever esses requerimentos. Com a
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palavra o edil Geraldo Braga começa falando do muro de contenção
e reforma da praça José Sarney que é um requerimento antigo aqui
nessa Casa, muitos foram os pedidos neste sentido e até o
momento não foi feito. Então é uma reivindicação antiga dos
moradores da localidade, então está aqui mais uma vez fazendo
esse pedido do muro e reforma da Praça José Sarney também.
Outro requerimento antigo também do bairro Maria Olímpia é o
muro de contenção do Alto Santa Terezinha, existe um barranco,
com a chuva pode ter um deslizamento e acontecer uma tragédia
com aquelas famílias que moram na localidade, então mais uma
vez vem pedir esse muro de contenção do Alto Santa Terezinha
que é com a escadaria para que as pessoas possam se locomover
com mais facilidade. Também outro requerimento antigo que as
pessoas sempre cobram nessa Casa é a limpeza e manutenção
das manilhas, que nesse período agora não está de chuva, mas
quando é o período de chuva fica em estado de calamidade para
aqueles moradores da localidade, então a cobrança é muito grande
dos moradores do bairro Maria Olímpia. Sobre requerimento da Rua
6, no bairro Novo Olímpia, o calçamento na emenda impositiva
junto com vereador Agripino Neto foi feita, colocaram na emenda o
manilhamento, então já vem pedindo em seguida aqui o calçamento
da Rua 6, do bairro Novo Olímpia para dar um pouco de conforto
àqueles moradores. Diz ao vereador Luiz Gustavo que sinta-se à
vontade para subscrever . Em votação os quatro requerimentos do
vereador Geraldo Braga e subscrito também pelo Vereador Luiz
Gustavo. Todos aprovados pelos vereadores presentes.
Requerimento, o vereador que abaixo subscreve requer que após
ouvido plenário seja solicitado à Chefe do Poder Executivo que veja
junto ao Secretário de Obras a possibilidade de retirar as pedras da
estrada que liga os Melos a Piraúna como também as que estão no
campo de futebol do mesmo povoado, do vereador Uilson Santos
de Oliveira. Em discussão. Com a palavra o autor diz que essas
pedras que tem na estrada dos Melos vem causando prejuízo, os
moradores relatam com grande freqüência quais são e a
comunidade vem cobrando, em conversa com a prefeita e com o
Secretário de Obras chegaram a conclusão que tem que retirar as
pedras inclusive uma em frente à casa do ex-administrador dos
Melos, esteve com o administrador do Cruzeiro do Sul e com
administrador dos Melos, o Sr. Lene, que sempre vem cobrando e
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apesar de nunca ter havido nenhum acidente, não devem esperar
que aconteça para tomar as devidas providências, por isso espera
que o Poder Executivo junto com a Secretaria de Obras possa fazer
esse trabalho, parabeniza a construção da ponte que está como
pronunciou na semana passada, a comunidade dos Melos está
satisfeita com o trabalho que a Secretaria de Obras vem fazendo.
Em votação a indicação do edil Uilson Oliveira, que foi aprovado por
todos os vereadores. Em discussão Moção de Pesar dos
vereadores para que seja enviado as famílias enlutadas pela
passagem da vida do Sr. Nivaldo Lúcio dos Santos, conhecido
como Val do Campo e foi funcionário desse município até a data de
sua partida, e ao jovem Islander Santos Souza que teve a sua vida
tão cedo interrompida. Com a palavra o edil Luiz Gustavo diz que é
a passagem de duas pessoas que tem história na nossa cidade,
começa falando de Nivaldo, conhecido como Val do Campo, uma
pessoa querida no bairro da Liberdade, não só no bairro da
Liberdade como em nossa cidade, conhecido como uma pessoa
honesta, perdeu a sua vida vitima de um infarto, que Deus o tenha
em um bom lugar e que a família dele esteja confortada em nome
dessa Casa. Sobre o senhor Islander Santos Souza que todos
conheceram como Land, foi um grande atleta, goleiro de futebol de
salão e professor de Jiu-jitsu, teve a oportunidade de ser campeão,
um homem simples, pessoa maravilhosa, teve um problema de
saúde sério, estava morando fora, foi trabalhar, teve que voltar com
esse problema de saúde, espera que a família esteja confortada e
sabe que ele está em um bom lugar, era uma pessoa maravilhosa,
pessoal da Igreja Batista. Com a palavra o edil Geraldo Braga fala
do amigo Val era uma figura que todos conheciam, homem do bem,
pai de família, muito conhecido na cidade, Val do Campo do
chafariz pegou todos de surpresa tanto a morte do nosso amigo Val
como Islander, não era tão amante do futebol mas teve o prazer de
jogar junto com ele, mas já em outro esporte o jiu-jitsu, onde Land
pode aprender em Ubaitaba e sair com o conhecimento se tornar
mestre no jiu-jitsu, estava mostrando o conhecimento que aprendeu
em Ubaitaba em outro estado, o seu carinho e respeito à família.
Land era uma pessoa muito próxima da sua família tem muita
admiração e Deus sabe o motivo, tudo tem um propósito na vida do
ser humano. Com a palavra o edil Marco Líger diz que não poderia
deixar de falar dessas duas pessoas que tínhamos em nossa
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comunidade pela amizade, pelo vínculo. Val, muito conhecido e
Land conhecia desde a infância convivendo com a sua família
adolescência, juventude, filho do nosso amigo, irmão de Juarez,
Manasses e Jair, a família muita conhecida em Ubaitaba com muito
pesar, 43 anos de idade, tantos projetos, sentimos a morte de todas
as formas, mas quando é uma pessoa mais jovem nós sentimos
mais ainda porque sabemos que aqueles projetos, aqueles sonhos,
aquelas coisas que almejava foi interrompido, então fica o nosso
sentimento de pesar aos familiares, pedimos ao nosso bom Deus
que as consolações do Espírito Santo que fica no coração de quem
perde um ente querido só Deus para curar e amenizar a dor e o
sofrimento, pedimos então que o nosso Deus esteja confortando
essas famílias e essa Casa faz uma singela homenagem com uma
Moção de Pesar reconhecendo a popularidade desses dois
membros da nossa sociedade e a sua importância. Com a palavra o
Sr. Presidente diz que todos os vereadores conheceram tanto
Islander como Val, não colocará em votação, solicita a todos que
subscreva essa Moção. Com a palavra o edil Agripino Ribeiro faz
requerimento verbal e acho que não pode faltar no começo do
trabalho deles esse pedido já vem sido colocado nesta Casa,
colocou nos 2 anos anteriores junto com o edil Geraldo Braga
porque é um problema que vem sendo comentado há muito tempo
é a questão do cemitério local que realmente não tem mais espaço,
quando morre uma pessoa é uma luta muito grande para que seja
enterrado, inclusive já tem sido pessoas enterradas em Faisqueira,
portanto gostaria de contar com o apoio dos colegas porque na rua
é comum as pessoas que têm um parente que falece que ver
aquela luta para enterrar essa pessoa, tirando das gavetas pessoas
que ainda deveriam ficar mais tempo para colocar outras, portanto
que a prefeita, sensível a essa comunidade tem uma área ao lado
do próprio cemitério que pode ser desapropriada pode ser
comprada a metade que resolveria o problema por muitos anos.
Com a palavra o Edil Geraldo Braga que solicita do colega que lhe
permita subscrever no requerimento, fala sobre a situação do
cemitério que já presenciou vários constrangimentos ali. Com a
palavra o edil Agripino Ribeiro diz espera que a prefeita realmente
resolva este problema que já vem perdurando por muito tempo se
ela fizesse isso, ficaria na história. Lembra-se que Sueli, quando
vereadora, realmente apoiava, então que ela esse ano se
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sensibilize, procure o proprietário daquele terreno se ele não tiver
de acordo, que faça a desapropriação, pois a lei permite. Com a
palavra o edil Antônio Alcântara Porqueres diz que desde 1992 na
sua primeira eleição de vereador junto com o saudoso Juarez
Ribeiro seu grande companheiro de luta, de viagens que já se
falava que o grande problema no futuro de Ubaitaba seria o
cemitério; já lançaram essa indicação, e o problema não se resolve
até porque Ubaitaba não tem terreno apropriado, temos ali o nosso
amigo Rui da serraria, mas segundo alguns técnicos do Meio
Ambiente disse que não pode por causa do lençol freático. Seria
bom se criar tipo uma audiência pública como sugeriu o vereador
Marco Líger, o problema é seríssimo, foram enterrados cinco
pessoas em Faisqueira que também é um cemitério de porte
pequeno, Ubaitaba com mais de 20 mil habitantes, então é uma
opinião sua que através da Mesa Diretora, possam fazer uma
audiência pública chamando toda a sociedade Maçonaria, Rotary,
enfim todos, para que possam fazer uma reunião nesta Casa ou em
qualquer lugar juntamente com a Sr.ª Prefeita que é quem pode dar
a maior opinião. Em discussão o requerimento do edil Agripino
Ribeiro. Com a palavra o edil Agripino Ribeiro diz que queremos
realmente que a situação do cemitério seja resolvida, seja ampliado
em outro lugar. Sobre o lençol freático acha que isso não é o
problema porque senão o próprio cemitério deveria ser interditado,
cemitério tem que existir em qualquer lugar existe as gavetas que
são apropriadas para não danificar o lençol freático, mas se
realmente for necessário que crie uma comissão para discussão,
mas que não deixe continuar mais um ano como está. Com a
palavra o edil Uilson Oliveira diz que o vereador Agripino Neto tem
razão, inclusive está de parabéns seu requerimento, o ex secretário
de obras Mário Lima, engenheiro, tem um grande projeto para o
cemitério e temos que procura-lo para saber deste importante
projeto e coloca-lo em prática. Com a palavra o edil Marco Liger faz
suas as palavras do vereador, diz que provocarão a comunidade de
forma a tocar na ferida mesmo, sabem das dificuldades que é
construir um novo cemitério, não é fácil, o custo é alto, a área não é
do município só tem essa situação, teria que ser retirado e aterrado
ou fazer os projetos de gaveta que aí não teria contato diretamente
com o solo, mas acha que a audiência pública mostrando a
preocupação dessa Casa, a prefeita, com a comunidade discutindo
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esse tema que é de suma importância para nossa comunidade.
parabeniza pela sugestão, pois é proveitoso discutirem com a
comunidade, como já foi desde1992, presenciou a dificuldade que
foi enterrado Islander no quinto andar depois da dele contou, tem
mais duas disponíveis só tem espaço para mais dois ali não vai dar
mais para outra pessoa vai que ter ser construída mais gavetas.
Com a palavra o edil Agripino Ribeiro fala sobre essa audiência,
devem até chamar o ex-secretario Mario Lima, pois ele como
engenheiro pode falar deste projeto. Em votação requerimento do
vereador Agripino Ribeiro que foi aprovado por todos os
Vereadores. Com a palavra o edil Welton Ribeiro dos Santos diz
que fica feliz pelos taxistas estarem aqui hoje prestigiando essa
Casa. Fica feliz também por ter sido autor do projeto que regulariza
os moto-taxistas e os taxistas dessa cidade de Ubaitaba, diz que
ficou muito alegre essa semana pela questão de um requerimento
que fez ano passado sobre a reforma da quadra do Colégio Céu e
essa reforma foi discutida aqui na Câmara, pediu também para
outros vereadores aqui presentes e ficou feliz porque a Secretária
de Educação começou a realizar os trabalhos na quadra, a
importância que tem a quadra, todos sabem que foi uma das obras
extraordinárias do primeiro governo de Bêda, na época Cláudio
Bidu, secretário, então não poderia de jeito nenhum deixar que essa
quadra viesse a ser como era há muitos anos, essa quadra não vai
servir aos vereadores, vai servir a população de Ubaitaba, então
parabeniza a Secretária Roberta junto com a prefeito Sueli, relata
sobre o Colégio Antônio Carlos Magalhães, o ACM, que hoje
passou a atender os alunos do Osvaldo Cruz, um colégio a qual
também estudou e fica feliz e hoje vê que funciona esse colégio
muito bem cento e poucos alunos já tem quase 400, parabeniza o
trabalho da secretária Roberta junto com a prefeito Suka em relação
à Educação de Ubaitaba, continuará fazendo o pedido a secretária
Roberta e a prefeita Suka que faça a cobertura da quadra do
colégio Municipal, porque tem alunos especiais com a quadra
coberta que facilita muito. Com a palavra o edil Luiz Gustavo
começa dando os parabéns a Dona Nenga, esposa de Messias
pedreiro, funcionária efetiva do município de Ubaitaba, esteve no
aniversário dela no domingo onde foi servido um delicioso caruru,
que Deus a abençoe sempre. Hoje não faz mais parte da Comissão
de Educação, mas continua sendo vereador e gostaria de convidar
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os colegas para esta semana possam ir às escolas para ver como
se encontra para receber os alunos, nossas crianças, e a tão
discutida merenda escolar do ano passado não sabe como é que se
encontra esse ano, Deus abençoe que esteja bem, mas é obrigação
deles ir lá e verificar, não só a comissão, mas de todos os
vereadores, ver como é que estão as escolas não só aqui na sede,
mas também as escolas da zona rural, solicita do Sr. Presidente o
carro com combustível para que possam se deslocar para esses
locais, se tiver alguma coisa errada como sempre fará crítica
construtiva, ir até a secretária, se ela os receber para que possam
passar para ela o que pode ser feito. Fala da Praça da Ruinha que
se encontra parada, a população da Ruinha precisa da Praça, na
cidade vizinha de Aurelino Leal a prefeita de Liu Andrade onde tem
um acarajé de William ela fez uma reforma menor que Praça da
Ruinha, tem a Praça do Dendê, passaram lá, observaram que está
uma vergonha, totalmente acabada, que ela possa ver e fazer uma
reforma, porque ali virou lugar de encontro de algumas pessoas
para fumar maconha, para usar tóxicos, faz um pedido aos nobres
colegas que possamos estar aqui nesta Casa juntos para uma
Ubaitaba melhor, se tiver ruim vai fazer críticas construtivas e
também vai aplaudir para que o governo acerte. Com a palavra o
Edil José Messias diz que não poderia deixar de parabenizar a
prefeita Sueli pelo belíssimo trabalho que vem fazendo na
recuperação da estrada dos Melos, quem vem acompanhando o
brilhante trabalho de recuperação das estradas vicinais, percebe
isso. Fala também da Praça da Ruinha que está ficando bonita com
as luminárias que estão sendo instaladas, a prefeita informou que o
parquinho já está chegando, queria pedir também a prefeita que
não esquecesse de fazer um belíssimo trabalho como o que ela
está fazendo na estrada dos Melos saindo da Ruinha até Piraúna,
cobra mais uma vez a cobertura da quadra da Ruinha, já falou
enquanto não ver o resultado porque é um direito do povo, foi
eleito para cobrar e fiscalizar, então não vai se calar enquanto não
ver o resultado daquela Praça, parabeniza a prefeita Sueli e a
secretária de Educação pela reforma da quadra do Colégio Céu.
Com a palavra o Sr. Presidente chama atenção da secretaria de
obras, teve sábado olhando as estradas, o trabalho está sendo
feito, é muito bom, que o secretário priorize fazer cascalhamento de
Ubaitaba a Oricó para atrair os moradores da zona rural que venha
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comprar no comércio de Ubaitaba, muitos vão comprar em Ubatã,
com isto o nosso comércio perde muito, da próxima vez a secretaria
de Obras deve começar o cascalhamento da Ruinha passando pelo
Oricó e Piraúna. Com a palavra o Edil Uilson Oliveira Parabeniza as
palavras do Sr. Presidente, é muito importante, inclusive lembrando
que tem a estrada da Serrinha que precisa ser finalizada.
Parabeniza o Governador de Goiás, o Sr. Ronaldo do Democratas,
pela coragem de banir do estado e retirar o grande número de
radares, outro exemplo, todos já percebem em Itabuna inúmeros
espalhados que vem crescendo todos os dias está chegando perto
do trevo de Itajuípe então porque na Bahia é diferente o Governador
tem que tomar providência e não deixar que essa doença cresça é
igual a mesma coisa também vem aí ó essa rota Ilhéus Itabuna a
onde o pessoal sofre muito se paga imposto você não pode sair
quando sai na rodoviária a AGERBA já vem enquadrando, fala
porque outro dia aconteceu com ele que foi abordado por uma
senhora e aconteceu o seguinte: a senhora disse o senhor não
pode disse estou eleito para servir o povo e a senhora pode olhar
meu carro que tem duas gestantes dentro do carro se a senhora
quiser tiro ela dentro do carro passou a sua responsabilidade e as
duas está prestes a ganhar neném foi onde ela me disse não, pode
ir embora, mas se baixasse a cabeça.. Tem que acabar com essa
máfia suja. fica aqui o seu elogio e as suas reclamações. Com a
palavra o edil Geraldo Braga diz que o colega tocou no assunto das
estradas, sábado foi na estrada de Piraúna passou pelos Melos e
foi ver o serviço da ponte, realmente está bem feito, a população
está alegre, em conversa com o Secretario Nilton Sales sobre fazer
uma parceria com a prefeita de Maraú ele ficou de entrar em
contato com a mesma para melhorar a estrada que liga Maraú até
estrada de Nestor, tem eleitores e estudantes aqui de Ubaitaba, é
necessário essa parceria, ou então a Prefeitura de Ubaitaba dar a
máquina, o óleo ou vice-versa para que seja feita essa melhoria
para esse povo. Com a palavra o edil Antônio Alcântara Porqueres
parabeniza o Sr. Presidente por se preocupar com a zona rural
para que seja feita a pavimentação para que os agricultores possam
trazer seus produtos a serem vendidos. Pede um aparte o vereador
Luiz Gustavo que solicita que todos os vereadores no dia da
reunião da comissão todos estejam presentes e possam analisar e
discutir se concorda ou não antes de trazer ao plenário. Volta a
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palavra para o Edil Antonio Alcântara Porqueres diz que vai ser
criada uma lei que ficará para o resto da vida e ficará nos anais
desta Casa, e precisam estudar minuciosamente, pensou que era
uma emenda no próprio Regimento Interno, esteve olhando
algumas coisas estão iguais, vai fundir o artigo 50, então acha que
nessa hora tem que ter esse cuidado, parabeniza também a
senhora prefeita pelo trabalho apesar de muitas dificuldades,
acredita que o governo vai ter outro rumo em 2019 que Deus
abençoe a prefeita, os secretários e que façam um trabalho voltado
para esse povo humilde, carente, que tanto necessita e precis. Com
a palavra o edil Jose Nilton fala da questão do cemitério, será que
tem que esperar um indivíduo falecer para se discutir a situação do
cemitério. Fica triste porque sabe a dor dos familiares, gostaria
que todos os vereadores reunisse e fosse a nossa prefeita para
pressionarmos junto com autoridade maior se não dá para fazer ali
no terreno de Rui mas a gente tem aqui do Trevo de Ubaitaba até o
trevo de Ubatã se pode desapropriar ver os órgãos competente
para isso e o município lutar por isso porque não é fácil você sofrer
como vem sofrendo para sepultar um parente. Outra questão que
gostaria de chamar atenção é sobre o posto do novo Olímpia e vi os
profissionais e os pacientes à espera do porteiro para abrir a
unidade. Isso não pode acontecer, 7h a unidade tem que estar
aberta, os pacientes já estão lá tem que ser acomodado e sendo
feito a triagem para quando o médico chegar ele ser atendido o sol
quente e o povo todo do lado de fora aguardando o porteiro fico
triste com essa situação, que o secretário veja e se resolva o mais
rápido possível, a segunda questão é sobre a medicação que não
fica mais nas unidades, as pessoas tem procurado e tem feito
queixa se tem o posto do novo Olímpia e os pacientes idosos
hipertensos e diabéticos com esse sol que está aí eles têm que se
deslocarem para pegar a medicação no centro Realmente é muito
sofredor imagina quem está na Ruinha para vir para o posto do
Centro, gostaria que o secretário visse essa situação porque é
muito triste. Com a palavra o edil Agripino Ribeiro reportou em
relação a estrada foi comentado por alguns colegas vereadores
também juntamente com essa comitiva do vereador Geraldo,
Uilson, Baltazar a prefeita também nos acompanhou e realmente o
trabalho está sendo muito bem feito, acha que é importante, a zona
rural está tendo atenção devida. O Sr. Presidente só frisa as
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palavras do vereador José Nilton e chama atenção do secretário de
saúde foi muito importante esse Topic, vou relatar um caso aqui
que todos são conhecedor o senhor Otavio esposo de dona
Marlene chegou a falecer assim sentiu uma dor foi no posto de
saúde chegou lá a pressão muito alta não tinha carro no local ele
veio andando em frente à casa da prefeita Suka caiu e faleceu
deve ter mais ou menos uns oito a nove anos mas foi acontecido
assim pela falta de medicamento que tinha no PSF de lá da ruinha
veio a falecer um pai de família. Com a palavra o Edil Luis Gustavo
Faz um desafio aos 11 vereadores para que possamos sensibilizar
a nossa prefeita o nosso secretário de Luciano Coelho Secretário
de Cultura, as dificuldades, a falta de emprego, com este sol
quente, o gado, falta o capim e as dificuldades crescem na cidade
nós não estamos utilizando uma grande arma que hoje nossa
cidade tem o marketing de Izaquias Queiroz, fazer a Casa do Atleta
com a história, tipo museu com a história do início até as medalhas
colocar na frente da cidade não só canoa como colocou, coloque
uma foto, caiaque junto ou desenhe uma com a imagem de Izaquias
remando, tem muitas pessoas de fora de outro estado até do nosso
estado que passa aqui não sabe um trabalho de marketing uma
propaganda pessoas vão parar para ver para conhecer a história
da canoagem aquele rapaz simples que hoje é um dos melhores
canoísta do mundo mas vai trazer dinheiro para nossa cidade para
o comércio porque quem chegar aqui vai querer comprar uma mini
Remo a coisinha as lembranças e isso é um Desafio que faz, essa
Casa todos nós fazer um projeto, elaborar um projeto, marcar uma
reunião com a senhora prefeita para que possamos fazer este
projeto, essa história linda acontecer na nossa cidade e que nós
possamos usufruir dessa história, tenham certeza vai ser mais uma
renda para o nosso município porque fazendo um trabalho de
marketing quem que vai passar aí vai querer conhecer a história da
canoagem, a história campeão da canoagem de Ubaitaba não
podemos deixar passar, já deixamos passar o IFBA passou na porta
da gente no governo nosso de Alexandre, no governo de Bêda
agora no governo da prefeita Sueli perdemos a outra fonte de
renda para nossa cidade muito não podemos perder essa história
maravilhosa essa história linda da canoagem de Ubaitaba que vai
trazer mais frutos ainda porque vai trazer geração de emprego para
nossa juventude porque se você fizer um trabalho de marketing
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bem feito as pessoas vão vir conhecer Ubaitaba, conhecer a cidade
das canoas, a cidade de Izaquias Queiroz. Com a palavra o Edil
Marco Liger parabeniza pelo projeto de iniciativa de transformar a
entidade como de utilidade pública reconhecida que possa facilitar
dentro em breve benefícios para a categoria dos taxistas de nossa
cidade quero antes de começar minha fala fazer missão também
das estradas aí antes de entrar no meu assunto propriamente dito
das estradas que sendo feita e aponte que já vimos cobrado e
alertado por diversas vezes até que a ponte caiu aquele trecho e foi
consertado e lembrar que o ano passado foi feito o pagamento para
as estradas e elas não foram feitas a prefeita inclusive assumiu a
FM esse pagamento a estrada não foi feita o ano passado mas
que esse ano foi feito espero que não tenha sido feito a nova
licitação não verifiquei ainda os processos mas estarei verificando
outro assunto quero parabeniza no caso assessoria que não sei
qual o preço tem custado aos cofres municipais sobre as contas da
Prefeitura de Ubaitaba que não foram julgados mais uma vez é a
terceira vez estava na pauta para hoje às 11:30 da manhã nós
tivemos contato com Tribunal de Contas temos acompanhado de
perto e quando chegou à tarde liguei para saber o resultado
secretária me disse que foi retirado de pauta mais uma vez o
julgamento das Contas da Prefeitura de Ubaitaba isso nunca
aconteceu sempre foi jogado dentro do mesmo ano e esse ano até
pessoalmente além de nós jogar o ano passado retirar de pauta
esse ano que foi para hoje mais uma vez foi retirado de pauta não
sei o custo que isso tem gerado para o nosso município mas
aguardaremos cenas dos próximos capítulos para esse ano de
2019 nós temos umas amento de quase 52 milhões é o orçamento
que nós temos para 2019 para prefeitura municipal de Ubaitaba
quero aqui lembrar e cobrar deslizar as secretarias responsáveis
das nossas emendas impositivas porque as emendas impositivas
elas são de caráter obrigatório e nós fizemos aqui a emenda
impositiva coletiva para o PSF do bairro da Conceição com valor
alto fizemos vereadores que compõem na ruinha Messias Ismaile
Uilson fizeram emenda também coletiva para o Zé Almir não é isso
então está na hora de cobrar as emendas impositivas da prefeita
seus secretários porque está na lei de diretrizes orçamentárias está
na lei orçamentária anual e é de caráter obrigatório não tem
desculpa de que não vai ter dinheiro o que é de caráter obrigatório
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nós temos orçamento R$ 52.000.000,00 quando a prefeita era
vereadora ela propôs uma emenda de R$ 220.000 para cada
Vereador, emenda impositiva estava fora da realidade, nós
ganhamos na justiça porque era inconstitucional esse valor, na
época o município de Salvador dava 200 mil para cada Vereador e
a prefeita que na época era vereadora queria 220.000 para
Ubaitaba, infelizmente temos aqui apenas o valor de 44.000 que
não tem como fazermos uma obra com 44.000 mas a coletividade
como fizemos da coletiva para o PSF do bairro da Conceição pode
tornar uma realidade porque já atinge um valor de 160.000 de
emenda impositiva com 160.000 de empenho para começar um
PSF assim, o pontapé inicial é a colaboração da participação, quero
também fazer menção da secretaria de Educação secretaria que é
quase uma Prefeitura devido o volume vultuoso dos seus recursos
tem um orçamento de 22 milhões para esse ano de 2019 tenho
feito aqui algumas críticas contundentes contra a secretária mas eu
quero me dirigir diretamente a prefeita porque a responsabilidade é
dela conversava essa semana ela não é novata na política ela não
caiu de pára-quedas como prefeita ela foi vereador por 16 anos ela
defendia Educação ela defende os 200 dias letivos da educação e
as aulas foram encerradas dia 30 de novembro e semana passada
teve um dia de aula depois não teve mais aula no colégio Céu Por
que ia terminar um serviço no colégio será que não teve tempo para
fazer aí começou essa semana vai ter aula até amanhã e não vai
ter só vai ter aula depois dia 11 então e os 200 dias letivos que a
vereadora cobrava tanto e as verbas que estão destinadas para
educação é 21 milhões para esse ano de 2019 como serão
aplicadas aí quero atentar mais ainda que acho o atentado contra
educação nunca na historia de Ubaitaba desde quando e conheço
Ana Duarte, Neuza Moreno, Cláudio Bidu, Adélia, nenhum professor
ganhou um salário mínimo, trabalhar na sala de aula quer uma
Educação de qualidade tem recurso, um salário mínimo ao
professor e é um descalabro e outra coisa o professor contratado
sem trabalhar desde o dia 30 de novembro que a prefeita dizia aqui
que era um absurdo demitir que ela se tivesse oportunidade de gerir
o município pagaria 13º não tirava de folha mas ela viu que a
coisa é diferente então os professores foram demitidos dia 30 de
novembro só vão ser chamados a partir de Março receber salário no
início de Abril isso tem um impacto na economia do nosso município
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são e Pais e Mães de famílias que estão desempregados e como
ela mesmo dizia aqui ela dizia que o prefeito Bêda não tinha
coração em fazer essas emissões então impacto no ciclo
econômico é muito grande mas isso é uma prova muito fácil de que
criticar e apontar é mais fácil do que executar quando esta do ouro
lado é fácil mas quando sento lá vejo que não é tão fácil assim
como ela fazia hoje tenho uma visão diferenciada porque já vivi o
outro lado não vou aqui fazer emendas absurdas como a prefeita
fez aumentar o valor mínimo constitucional de Educação e Saúde
poderia por uma mesquinhez fosse tivesse esse comportamento
chegar aqui fazer ela fez essa aí mesmo vou fazer também e jogar
para o povo dizer a prefeita não quer gastar com saúde educação
não vai ser a Constituição Federal já determina como é que o
município pode legislar em cima de uma lei federal foi o que
aconteceu a emenda passou aqui e o Tribunal de Justiça julgou
inconstitucional agora eu vou mais além um pouquinho a prefeitura
arrecadou quatro milhões de recursos próprios 4.000,000 dois anos
e recurso próprio que IPTU, ISS, TFF, autoria dela que era
obrigatório gastar 40% desse recurso próprio a infra-estrutura
urbana com calçamento, esgotamento sanitário e eu faço aqui uma
pergunta: Cadê essas ações prefeita? Já cobrei aqui outro tempo,
cobrar de novo daí um milhão e seiscentos aproximadamente em
recurso de infra-estrutura acompanhando o reflexo não vemos esse
volume por semana que vem vou fazer o requerimento solicitando
que se envie para está Casa as obras que foram realizadas com
recursos próprios na infra-estrutura. Com a palavra o Edil Luiz
Gustavo pedi ao líder do governo vereador Edson o ano passado
ele ficou de trazer mas até hoje não ele não está nem aqui mas na
próxima sessão cobrar ele ficou de trazer essa valores né aonde
foram gasta esses valores e até hoje nada. Com a palavra o edil
Marco Liger tenho certeza que não foram feitas tenho certeza que
esse valor não foi mexido tenho certeza absoluta que não atingiu
este incides disse aqui no primeiro dia que ela agora tinha caneta
na mão para fazer tudo aquilo que ela criticava que ela dizia que era
fácil fazer disse a ela aqui na sessão de abertura não podemos
deixar de legislar e não podemos deixar de fiscalizar e cobrar essas
cobranças são para o nosso município ,quadra fazendo vergonha
ainda bem que começou será não teve condição de fazer antes
veio fazer agora passei hoje lá e não está pronto sem alambrado
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pintando tinha derrubado arquibancada executar com antecedência
então feito críticas absurdas temos em frente aqueles que são
contundentes questão dos medicamentos hoje tem uma pessoa
aqui Zé Nilton a receita um remédio porque na farmácia do PSF de
faisqueira está em falta, secretaria procurar saber é um fato que
precisa ser feito as cobranças são para o bem da nossa
comunidade nós não podemos nos calar diante desses casos
espero que a prefeita realmente tome a rédea da coisa porque às
vezes apontamos para os secretários, mas ela quer a
gestora a responsabilidade maior dela e ela tem experiência projeto
de lei que valoriza os funcionários da Educação dentro da gaveta
da prefeita ela não manda para aqui esse projeto que ela lutou tanto
por esse projeto para ser aprovado só em 2008 Prefeito Bêda
aprovou um projeto neste casa enquadrou os profissionais da
Educação e valorizou os seus salários de lá para cá nós não
devemos o prazo era de 10 anos venceu e até hoje o projeto está
engavetado a prefeita, como queremos a Educação de qualidade
de capacitação continuada, exige uma boa recomendação
profissional que está na sala de aula para que isso tem efeitos dos
nossos alunos os nossos munícipes formem cidadãos agora se não
valorizamos o essencial choraremos no futuro eu espero que a
educação de Ubaitaba volte aos trilhos volte aos tempos áureos ano
passado o único ano que o município não botou no IDEB vieram
com desculpas esfarrapadas que não pontuou no mínimo
necessário em relação à Educação IDEB do Município que é o
índice que mede a qualidade de Educação do município então
porque o colégio Céu ótimo, o colégio Hilda Lago foi bem, o
município de Ubaitaba ficou sem pontuar diretamente a prefeito
espero ela colha das críticas atitudes que vão beneficiar nossa
comunidade porque o nosso papel é esse apontar aonde os erros
estão acontecendo e quando ela corrige quem ganha o povo como
disse o nosso agora faço menção porque quem ganha e o povo
não estamos aqui fazendo uma posição contra o povo né estamos
querendo o bem do povo todos os homens aqui não temos nada
contra o povo é a favor do povo então espero que feita seja sensível
e que possa nos atender esses pedidos o último assunto que eu
vou requerer na semana que vem anotei eu não fiz o requerimento
é quanto ao próprio INSS dos Servidores a prefeita dizia aqui que
não era feito o recolhimento mas eu tenho informações que o débito
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de INSS da prefeitura desses dois anos e a soma um valor absurdo
na próxima sessão eu vou trazer e vou cobrar da prefeita que
encaminhe para nós os comprovantes de recolhimento desses dois
anos para que nós possamos verificar e mais uma vez fica a lição o
mundo dá volta eu não posso estar tirando pedras
indeterminadamente sem querer ser sensível ao outro que está do
outro lado sem sentir a dor do outro se analisar com critério porque
atirar por atirar se joga para cima mas de uma hora ela volta e pode
ficar na sua cabeça. Com a palavra o edil Geraldo Braga o
nosso colega Binho falou a respeito do Izaquias Queiroz o
secretário Leilson chegou com informação mandou aqui pedindo
para avisar que já está até com esse projeto fazendo esse projeto
pensando em ter um quiosque não sei a localidade na entrada da
cidade ou não ainda diz que o projeto não vi que a imagem acima
dele da canoagem do ímã para geladeira e outros artefatos assim
de artesanato Mas ele pediu que avisasse que esse projeto já estão
já estão colocando em prática para que o nome de Ubaitaba seja
levado ao mundo. Com a palavra o edil Antonio Alcântara
Porqueres algumas palavras onde nosso companheiro Marcos
cobrou da secretária Educação consequentemente da senhora
prefeita é onde disse que confia e acredita nessa administração até
porque são dois anos n são e estamos entrando agora para o
terceiro e a gente sente na verdade a vontade, a coragem até da
prefeita Sueli Carneiro trabalhar, correr atrás, semana passada foi
em Salvador e essa semana também já está em Salvador
agarrando recursos, hoje ela está com outro quadro de secretários,
que representa 20 mil habitantes na nossa cidade onde a gente já
vê mas estradas vicinais que é muito gasto e é muito difícil, temos
secretário Leilson que veio com boa vontade para trabalhar, ajudar
a prefeita Sueli e também ajudar o nosso município. Acredita que o
povo através das secretarias que estão aí, as coisas vão chegar no
lugar, esse povo vai sorrir mesmo porque a prefeita tem
compromisso com o povo de Ubaitaba e observa que a prefeita tem
vários méritos. Com a palavra o edil Marco Liger já ia esquecer de
falar sobre a Iluminação, não poderia deixar de pedir ao secretário
de obras que veja no bairro da Conceição, bem na entrada da rua
do irmão da sogra de Welton, próximo à casa de Guilherme, a sua
residência está bem escura, queimou a lâmpada já tem um tempo.
Com a palavra o Edil Antônio Alcântara Porqueres diz que outro
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secretário também chegou com vontade para trabalhar, Nilton
Sales. A secretária de Educação realizou uma ótima jornada
pedagógica chamando pessoas que sabem realmente discutir,
então acha que começa por aí, os dois vereadores tanto Marco
como Luiz Gustavo sabem das dificuldades e também estão aqui
para ajudar. Com a palavra o Edil Luiz Gustavo fala da resposta do
secretário de Administração Leilson Oliveira que seja feito um
trabalho profissional, que contrate a empresa de Aleilton, mas que
dê condições de trabalho para que possamos ter uma propaganda
não só aqui na nossa cidade, mas que leve para toda a região, FM,
televisão, para as pessoas que passam na BR-101 possam ver
porque vai gerar emprego e renda para nossa cidade, mas que não
seja político. O Sr. Presidente deixa registrado para a comunidade
que na próxima terça-feira não haverá sessão devido ao carnaval,
deseja a todos uma ótima semana e encerra a sessão. E para
constar, lavrei a presente ata. Em 12 de março de 2019.
Ismaile Mota dos Santos
Presidente

Antonio Alcântara Porqueres
2ºSecretário “ad Hoc”

Agripino Ribeiro Neto
Vereador

Geraldo Braga dos Santos
1º Secretário

José Nilton Viana Lemos
Vereador

Welton Ribeiro dos Santos
Vereador

José Messias Araújo Aguiar
Vereador

Marco Alexandre Sousa Liger
Vereador

Luiz Gustavo Lemos Magalhães
Vereador

José Nilton Lemos Viana
Vereador
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Ata da segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Ubaitaba, primeiro período do terceiro ano Legislativo de dois mil e
dezenove. Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezenove,
à Avenida Vasco Neto, s/n, Centro, em Ubaitaba Bahia, no salão da
Câmara Municipal reuniram-se sob a presidência do Sr. Ismaile
Mota dos Santos e demais vereadores Geraldo Braga dos Santos,
Antônio Alcântara Porqueres, Luiz Gustavo Lemos Magalhães,
Welton Ribeiro dos Santos, José Nilton Lemos Viana, Agripino
Ribeiro Neto, José Messias Araújo Aguiar e Uilson Santos de
Oliveira. Aberta a Sessão, foi feita a chamada dos vereadores e
constatada a ausência dos edis Edson Simões Freitas e Marco
Alexandre Souza Liger que foram justificadas. O edil Antônio
Alcântara Porqueres fora convidado para assumir a 2°Secretaria.
Foi feita a oração do Pai Nosso. O Sr. Presidente colocou em
votação a Ata da sessão anterior que foi aprovada por todos os
vereadores presentes. A palavra foi passada para o edil Geraldo
Braga, primeiro secretário, para fazer a leitura da ordem do dia, com
as seguintes discussões e votações: 1. requerimentos dos
vereadores; 2. o que ocorrer. Moção de Pesar do vereador Geraldo
Braga dos Santos, subscrito pelos demais edis Ismaile Mota dos
Santos, Luiz Gustavo Lemos Magalhães, Antônio Alcântara
Porqures, Welton Ribeiro dos Santos, José Nilton Lemos Viana,
Agripino Ribeiro Neto, José Messias Araújo Aguiar e Uilson Santos
de Oliveira manifesta profundo pesar pela passagem de vida de
Edinalva de Souza. Sua ausência deixa uma lacuna muito grande
entre conhecidos, amigos e familiares. Que Deus dê o conforto e
consolo. Indicação nº. 002/2019, do edil Uilson, à Chefe do Poder
Executivo Municipal que faça processo seletivo para jovens
nascidos do ano 2000 ao ano 2008, a fim de que esses jovens
tenham a oportunidade de realizar o tão sonhado desejo de ser um
jogador de futebol; Do edil Antônio, ao Secretário de Saúde que
possa ver os meios para conseguir recursos para disponibilizar aos
casais que desejam ter filhos exame de Eletroforese de
Hemoglobina, e com isso possa evitar ter filhos com anemia
falciforme, doença que tem crescido em nosso município. Do
Instituto de Educação El-Shaday, Ofício de solicitação 001/2019
solicitando o uso do espaço na Tribuna popular para a Sessão
Ordinária do dia 12/03/2019 para apresentar para a comunidade
ubaitabense o programa projeto social de formação profissional nos
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bairros, pois infelizmente tem aumentado o número de
adolescentes, jovens, adultos e pessoas desempregadas que estão
vivendo em estado de vulnerabilidade social, portanto o curso terá a
duração de um final de semana, conforme segue a programação
abaixo nos turnos Matutino e Vespertino, no entanto se trata de
projeto social sem fins lucrativos. A palavra volta para o Sr.
Presidente. Em discussão Moção de Pesar, indicação do vereador
Geraldo Braga, subscrita por todos os vereadores. Não colocará em
votação porque todos os vereadores subscreveram. Em discussão
indicação do vereador Uilson Santos de Oliveira 02/2019 solicitando
abertura de processo seletivo para jovens nascidos nos anos de
2000 a 2008 a fim de que esses jovens tenham a oportunidade de
realizar o tão sonhado desejo de ser um jogador de futebol o
mesmo irá justificar em plenário. Com a palavra o edil Uilson Santos
Oliveira pede que faça ajustes na sonorização da transmissão das
sessões que são realizadas ao vivo pela Ubaitaba FM. Fala sobre o
requerimento de sua autoria que é muito importante e espera que a
prefeita Sueli se sensibilize, aproveita também e faz o pedido do
fiscal e treinador do campo da Ruinha Aldo Bonfim e jogador de
futebol tem certeza é muito importante para esses jovens que sonha
com a carreira de futebol, que amanhã possa chegar a um clube
grande, passar por uma peneira e quem sabe até a seleção
brasileira, temos muitos jovens talentosos dentro da cidade, assim
como na canoagem, dentro do futebol também tem bons
profissionais, por exemplo, Aldo, Bruno de Piraúna que se encontra
no interior de São Paulo e disputou a Copa de Juniores pelo time do
São Paulo, é muito importante esse processo seletivo para que os
jovens tenha a oportunidade de concretizar os seus sonhos. Com a
palavra o edil Geraldo Braga solicita que seja mais esclarecido este
processo seletivo, achou que ficou meio vago. Com a palavra o edil
Uilson Oliveira diz que o processo seletivo nada mais é que um
olheiro que vem ao município olhar e avaliar o talento dessas
crianças que poderá ser levado para que possa estar passando
pelo processo seletivo e seguir a carreira do futebol, mas se quiser
uma explicação melhor nosso amigo Aldo pode muito bem dar essa
explicação. Com a palavra o edil Welton Ribeiro solicitou do edil
Uilson Oliveira mais explicação sobre o referido processo seletivo.
Com a palavra para o Edil Uilson Oliveira diz que seja feita a
contratação desse profissional para vim a cidade de Ubaitaba e que
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o poder público possa conceder uma ajuda, arque com as despesas
de passagem, almoço e transporte, este observador vai avaliar os
jovens e os levará para outros Clubes e Estados com permissão
dos Pais. Em votação a indicação do vereador Uilson Oliveira que
foi aprovado por todos os vereadores presentes. Em discussão
indicação do vereador Antônio Alcântara Porqueres que solicita do
Secretário de Saúde José Carlos Lona que possa ver os meios para
conseguir recursos para disponibilizar aos casais que desejam ter
filhos, exame de eletroforese de hemoglobina e com isso possa
evitar ter filhos com anemia falciforme, doença que tem crescido em
nosso município. Com a palavra o edil Antônio Alcântara Porqueres
diz que a Secretaria de Saúde se preocupa muito com algumas
doenças, são doenças silenciosas como anemia falciforme que não
tem cura e é controlada através de medicamentos e todos sabem
que ela é genética e hereditária. Um casal tem o traço de anemia
falciforme, com a realização deste exame para as mães poder ser
detectada e no futuro o filho não tenha essa doença, muitas famílias
não tem condições de fazer este exame que é muito caro, chamado
eletroforese de hemoglobina, a secretaria pode utilizar várias
formas: através de campanhas de prevenções, por exemplo. Essa
doença veio da África, através dos escravos, eles adoeciam não
sabiam o nome da doença que não tinha cura, esses escravos eram
lançados no mar, existe limite de vida para quem tem essa doença,
sobrevive até os 15 anos, isso mostra como é grave essa doença,
inclusive a maioria que tem essa doença se aposenta, ela é
controlada por remédios, às vezes as pessoas passam mal aí tem
que ir para o hospital, ficam internadas, tomando sangue para que
possa se recuperar, é uma doença triste, horrível, é silenciosa,
acredita que o secretário de saúde irá dar muita importância. Em
votação a Indicação do edil Antônio Alcântara Porqueres que foi
aprovado por todos os vereadores presentes. A palavra é
franqueada para o pequeno expediente. Com a palavra o edil Luiz
Gustavo faz solicitação a Mesa Diretora, pois passando pela
Avenida Beira Rio observou as baronesas que já começaram a
acumular novamente e também debaixo da Ponte o pessoal que
trabalha retirando areia fica impossibilitado, pede ao Poder Público
que si empenhe para fazer essa limpeza, foi até a ideia de Dinho
Moleza, o gari do Rio de Contas e avisar também a Prefeitura
Aurelino Leal para não só ficar nas costas da Prefeitura de
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DWKJD/79VRNM8LIKJFBZCG

Esta edição encontra-se no site: www.camara.ubaitaba.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Ubaitaba

Sexta-feira
14 de Junho de 2019
35 - Ano VII - Nº 450

ServiçoPúblicoMunicipal
EstadodaBahia

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ:16.429.243/000180

AV.VASCONETO,03FONEFAX(073)32301254




Ubaitaba. O Sr. Presidente diz que a Mesa vai cobrar para que seja
tomado essa providência que faça Ofício com esta cobrança em
nome de todos os vereadores. O Instituto de Educação El Shaday
departamento de promoção social, enviou Ofício solicitando o uso
do espaço na Tribuna para a sessão ordinária para apresentação a
comunidade ubaitabense do projeto social de formação de
profissional nos bairros. Com a palavra o Sr. Jamilton de Jesus,
coordenador pedagógico do Instituto El Shaday, idealizador deste
projeto de formação profissional nos bairros, atualmente está
completando 9 anos que mora em Ubaitaba, já trabalha com
projetos sociais há 12 anos, é professor, formador de opinião,
entende que é preciso fazer alguma coisa em prol da sociedade, o
índice de criança, adolescente, jovens e adultos estão em estado de
vulneráveis como professor funcionário público, vem a esta Casa
solicitar
apoio tanto do Poder Legislativo quanto do Poder
Executivo para que esse projeto venha a dar continuidade, projeto
este que surgiu há mais de 50 anos, que é um projeto social
Qualifica Brasil, atualmente coordenador regional da região do
baixo Sul que vai de Ibirapitanga até à região de Bom Despacho e
do Sul Baiano que vai de Ubaitaba até Porto Seguro, através dos
Projetos já foram atendidos mais de 200 alunos partilhando com a
comunidade os conhecimentos, adquirido há mais de 25 anos, diz
que o projeto é sem fins lucrativos, os conhecimentos adquiridos na
Graduação de Matemática, de Física, de Teologia, de Missiologia e
atualmente se graduou em pedagogia e termina a terceira pósgraduação, que a primeira foi informática, na educação, a segunda
metodologia do ensino da matemática, da física, concluindo agora a
terceira pós-graduação em psicopedagogia, clínica institucional,
esse conhecimento adquirido, alguém precisa estar compartilhando
esses conhecimentos com as pessoas justamente para está
oportunizando, fica muito feliz quando recebe ligação de um
adolescente de um jovem que estava desempregado que ele não
tem condição de pagar R$ 700,00 para fazer um curso na Microlins
e ele faz com a eles o curso, é reconhecido pelo TEM, pelo
Ministério do Trabalho e Emprego Reconhecido, pela LDB, Lei
9394/96, publicado em 20 de dezembro de 1996, precisam
democratizar, dando oportunidade para essas pessoas, e sair 9
anos fazendo cursos fora em Ituberá, Taperoá, Valença, Camamu,
Travessão, Acarai, achei por bem visitar casa por casa em Ubaitaba
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a meta que tem de um projeto social implantando até 2021, de
3.000 pessoas, precisa que o poder Legislativo e poder Executivo
os ajude nessa missão, achou importante iniciar o projeto primeiro
no bairro Novo Olímpia, através do apoio do amigo Leonir e do
Pastor Edson, diretor desta Casa Legislativa, no início teve
dificuldades de achar espaço para realizar o curso, o projeto é
políticas sociais, hoje estão no bairro Novo Olímpia, na Assembléia
de Deus Ministério Semear, de forma rápida e intensiva, acontece
em três momentos, sexta-feira à noite o primeiro módulo, vai ser dia
15 e 16, dia 15 que é uma sexta-feira vai ser das 18:30 às 21:30,
sábado vai ser 8h da manhã até 11:30h e domingo das 13 horas às
16 horas, o aluno conclui curso, recebe o certificado, recebe carta
recomendação, está preparado para ingressar no mercado de
trabalho, ele paga uma taxa mínima, centro pedagógico prepare um
curso de formação com duração de 6 meses, com 12 disciplinas
para os monitores estar dando aula e hoje tem 20 monitores. Tem
monitores de Taperoá, Nilo Peçanha, Camamu, Ubaitaba e Aurelino
Leal porque fica fácil a questão da logística e o segundo módulo vai
acontecer no colégio Acucio Magalhães o módulo 2, então o módulo
1 em telefonista e recepcionista e atendimento ao público, módulo 2
vai ser operador de caixa, balconista em secretariado, só um curso
de operador de caixa na Microlins, está em torno de R$ 680,00,
nem todos tem condições de fazer e pagar um valor desse, hoje e
ele faz três cursos em um dia e meio e está habilitado para
ingressar no mercado de trabalho, então esse projeto para dar
continuidade, precisa contar com o apoio dos nobres vereadores.
Com a palavra o edil Luiz Gustavo Magalhães sugere que os
membros da Comissão de Educação leve o professor Jamilton até a
prefeita Sueli e a Secretaria de Educação, ver essa reunião para
que possam ajudar, não estão só ajudando o professor porque já
está fazendo e não cobra nada, estão ajudando a nossa
comunidade. Com a palavra para o professor Jamilton diz que o
curso acontece de forma intensiva sexta à noite, sábado pela
manhã, e sábado à tarde, antes o projeto era um projeto com maior
duração, só que com o grande número de desistência era grande
começavam com o grande número de alunos, mas quando ia
concluir eram bem poucos, uns 20 alunos, então essa estratégia de
reduzir os dias, foi por conta para estar oportunizando esse aluno
para concluir o seu curso de forma rápida, ele adquire os materiais
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e dá continuidade a sua carreira profissional, hoje já tem 85 alunos
matriculados, a primeira turma que vai acontecer no bairro Novo
Olímpia nos dias 15 e 16, os pré-requisitos do aluno é que ele tem
que saber ler e escrever, o projeto é de inclusão social. Com a
palavra o Sr. Presidente parabeniza o trabalho do Instituto El
Shaday, deixa a Câmara de Vereadores à disposição, irá
providenciar todo apoio necessário para o brilhante e importante
projeto. Com a palavra o professor Jamilton agradece ao Sr.
Presidente e aos demais vereadores pelo espaço concedido. Com a
palavra o edil Luiz Gustavo solicita que o mesmo deixe o contato
para quando marcar a reunião com a Secretária de Educação e
com a prefeita Sueli o Sr. Jamilton possa ser avisado. Com a
palavra o professor Jamilton diz que a proposta que está
oferecendo são 12 cursos divididos em 20 módulos, cada módulo
são três cursos, a proposta está oferecendo dois módulos por mês,
então esse mês de Março no Novo Olímpia e no Maria Olímpia, em
abril bairro da Conceição, depois Ruinha, sempre seguindo essa
seqüência, depois que realizar em todos os bairros, será entregue o
diploma, será a vez de Piraúna, as inscrições é com a equipe de 5
agentes de vendas que os chama de agentes sociais. Com a
palavra o edil Antônio pergunta se quando o Sr. Jamilton foi a
senhora prefeita ou a Secretaria Educação foi com algum projeto
pronto porque todos sabem, tanto Câmara como prefeitura que para
se dar uma ajuda tem que ir com projeto para discriminar a
finalidade da ajuda. Com a palavra o professor Jamilton diz que por
diversas vezes procurou a Sr.ª prefeita, até o momento não recebeu
a atenção devida para ajuda, solicita apoio a todos os vereadores
para marca uma reunião com a prefeita Sueli e pede o apoio dos
nobres vereadores para que seja votada e aprovada a utilidade
pública municipal da Associação e o Instituto. Com a palavra o edil
Antônio perguntou novamente ao professor Jamilton foi entregue a
prefeita algum projeto escrito. Com a palavra o professor Jamilton
diz que não percebeu muito interesse por parte da gestora
municipal. Com a palavra o edil Uilson Oliveira diz que vai procurar
a Secretaria de Educação para falar deste importante Projeto para a
comunidade, fala das dificuldades de falar com a prefeita Sueli
porque anda sempre viajando para conseguir recursos para a nossa
cidade. Com a palavra o professor Jamilton agradece a
oportunidade que lhe foi concedida. O Sr. Presidente diz que o
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procedimento geralmente é de se fazer um ofício solicitando espaço
para que seja explanado na outra sessão, foi quebrado o protocolo
neste sentido. O vereador Uilson pediu para o Sr. Aldo fazer o uso
da Tribuna, os vereadores concordaram. Com a palavra o Sr. Aldo
Bonfim respondeu ao questionamento e pergunta referente ao
projeto do processo seletivo em relação essa avaliação seletiva de
avaliação de 50 jogadores, faz uma seleção, seleciona os melhores
jogadores de nossa cidade, existem grandes talentos, na última
seletiva lembra muito bem na época do professor Sérgio, tinha 17
anos, hoje está com 33 anos, está mais do que na hora dos
vereadores junto com o vereador Uilson apoiar este projeto que vai
beneficiar os jovens da nossa cidade. No domingo passado levou
15 garotos para a cidade de Ibirataia para ser selecionado que
foram aprovados. Com a palavra o Edil Luiz Gustavo parabeniza o
Sr. Aldo Bonfim pelo trabalho feito em prol do futebol de Ubaitaba e
se compromete em pagar a estadia do observador do processo
seletivo e pede empenho do secretário de Esporte. A palavra é
passada para o Sr. Aldo Bonfim diz que está previsto para o dia
30/03/2019 a vinda deste observador em nossa cidade, agradece a
todos os vereadores e ao espaço concedido. O Sr. Presidente
agradece a todos os vereadores e a comunidade pela presença e
declara encerrada a sessão. E para constar, lavrei a presente Ata.
Em 19 de março de 2019.
Ismaile Mota dos Santos
Presidente

Geraldo Braga dos Santos
1º Secretário

Antonio Alcântara Porqueres
2ºSecretário

Luiz Gustavo Lemos Magalhães
Vereador

Welton Ribeiro dos Santos
Vereador

José Nilton Lemos Viana
Vereador

Agripino Ribeiro Neto
Vereador

José Messias Araújo de Aguiar
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador
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Ata da terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ubaitaba,
primeiro período do terceiro ano Legislativo de dois mil e dezenove.
Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezenove, à
Avenida Vasco Neto, s/n, Centro, em Ubaitaba Bahia, no salão da
Câmara Municipal reuniram-se sob a presidência do Sr. Ismaile
Mota dos Santos e demais vereadores Geraldo Braga dos Santos,
Edson Simões Freitas, Luiz Gustavo Lemos Magalhães, Welton
Ribeiro dos Santos, José Nilton Lemos Viana, José Messias Araújo
Aguiar, Marco Alexandre Souza Líger, Antônio Alcântara Porqueres
e Uilson Santos de Oliveira. Aberta a Sessão, foi feita a chamada
dos vereadores e constatada a ausência do edil Agripino Ribeiro
Neto que fora justificada. Foi feita a oração do Pai Nosso. O Sr.
Presidente colocou em votação a Ata da sessão anterior que foi
aprovada por todos os vereadores presentes. A palavra foi passada
para o edil Geraldo Braga, primeiro secretário, para fazer a leitura
da ordem do dia, com as seguintes discussões e votações:
requerimentos e indicações: 1. Do vereador Zé Nilton, à Chefe do
Poder Executivo, que veja junto ao Secretário de Administração
meios para fazer a retirada dos veículos (sucatas), que se
encontram estacionados em frente às casas populares em diversas
ruas da nossa cidade; 2. Do vereador Geraldo, à Chefe do Poder
Executivo , que veja junto ao Secretário de Obras a possibilidade de
fazer uma escada na cabeceira da ponte que dá acesso ao bairro
Maria Olímpia, do lado da Caixa D’água; Não havendo mais nada
na pauta foi repassada a palavra para o Sr. Presidente. Em
discussão indicação do vereador José Nilton solicitando retirada dos
veículos sucatas. Com a palavra o autor fala dos carros em frente
as oficinas na Walter Passos, Rua Mario Vasconcelos, entre outras
ruas da cidade, carros que veem parados há quase um ano e
ninguém toma providência. Apenas se torna foco de mosquito da
dengue e esconderijo para usuários de drogas. Faz esse pedido
para que o Executivo veja junto ao órgão competente para que
possa limpar a cidade desses carros que não tem mais nenhum
beneficio. Em votação. Aprovado por todos os vereadores
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presentes. Em discussão indicação do vereador Geraldo solicitando
escada na cabeceira da ponte. Com a palavra o autor diz que essa
é uma reclamação antiga dos moradores da nossa cidade e de
Aurelino Leal que quando atravessa pela ponte e tem que descer no
Maria Olímpia, o acesso é ruim e já aconteceram dois acidentes
que chegou até mesmo a óbito. Pede que Nilton Sales dê uma
olhada e faça essa escada e as pessoas desçam com mais
segurança, além da escada que coloque iluminação no local. Em
votação. Aprovado por todos os vereadores presentes.Pede a
palavra o vereador Marco Líger para fazer requerimento verbal. O
Sr. Presidente pergunta se todos os vereadores concordam. Uma
vez que todos concordam a palavra é franqueada para o edil.Com a
palavra o vereador Marco Líger fala das emendas impositivas que
fizeram no ano passado e foram alocadas no Orçamento e estão na
iminência de verem cumpridas. Faz pedido a prefeita para que uma
de suas emendas possa ser contemplada, que foi a que destinou
para que a canoagem pudesse utilizar nas suas viagens. A
canoagem está com viagem marcada para o final desse mês, por
isso pede o apoio dos colegas para aprovar esse pedido e a prefeita
sendo sensível como é possa atender essa demanda. Está ciente
que não é obrigação dela cumprir agora no dia 30 de março e sim
no ano de 2019, mas se ela não começar a cumprir essas emendas
impositivas vai correr o risco de ela cometer o crime de
responsabilidade contra as diretrizes orçamentárias que foram
aprovadas. Gostaria de contar com a sensibilidade da prefeita, com
a demanda que ela colabora todo ano e agora com a emenda
impositiva para não deixar que os nossos atletas fiquem sem
representar Ubaitaba. Ressalta que a canoagem passa por um
momento difícil a nível nacional e estadual. Nacional porque as
bolsas-atletas foram cortadas, 70% delas e os atletas não tem
condições de fazer jus a suas despesas, somente quatro em
Ubaitaba estão recebendo, os atletas precisam viajar e não podem
deixar a mercê, nem dar apoio somente quando está em evidência.
Espera que a prefeita atenda esse pedido para o final desse mês,
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não é possível que os nossos atletas não possam viajar por falta de
recursos, não acredita que isso vá acontecer. Em discussão. Em
votação. Aprovado por todos os vereadores presentes.Volta a pedir
a palavra o vereador Marco Líger diz quês oube esta semana que o
fardamento escolar do colégio CEU está sendo cobrado o valor de
R$ 65,00, inclusive a senhora que lhe falou tem três filhos, ganha o
bolsa família e tem uma renda pequena, perguntava como pagaria
R$ 65,00 de cada filho para atender o que o colégio está pedindo.
Ano passado a prefeitura gastou um valor absurdo com o
fardamento escolar o que foi até investigado pela CEI e agora essa
surpresa e se os alunos não estiverem fardados não poderão
assistir a aula. Por isso solicita que seja encaminhada tanto para
prefeita quanto para a secretaria que verifiquem e que chegue uma
resposta nesta Casa o mais breve possível e possam dar uma
satisfação a população. Esse valor é alto. Uma mãe de família
como a que citou com três filhos não terá condições de pagar o
fardamento, pois ganha muito pouco. Pede que seja aprovado este
requerimento e que seja encaminhado a prefeita para que tenham
estes esclarecimentos na próxima sessão. Pois nada mais justo que
cumprir o papel deles: fiscalizando e justificando essas ações.Em
discussão. Com a palavra o vereador Uilson subscreve as palavras
do vereador Marco. Acredita que deve ter mais famílias com esse
problema, pois sabem das dificuldades hoje para uma dona de
casa, principalmente aquelas que não tem seu companheiro em
casa, mas fazem o papel de pai e mãe. Acredita que todos
acompanharão este requerimento. Continua em discussão agora
subscrito pelo vereador Uilson. Em votação. Aprovado por todos os
vereadores presentes. A palavra é franqueada para o grande
expediente. Com a palavra o vereador Uilson agradece pelo
atendimento a sua cobrança na semana passada com respeito a
transmissão da sessão pela FM, que já lhe disseram que está bem
melhor. Elogia uma cidadã do Oricó D. Nólia, esteve lá com a
comunidade da Assembleia de Deus e suas filhas que passaram na
UESC, no curso de pedagogia, merecem os parabéns. Parabeniza
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também o Secretário de Obras, Nilton Sales, pelo trabalho que vem
realizando, o muro de contenção da Ruinha, da Rua Manoel da
Hora, que ficou muito bom, aproveita para parabenizar a prefeita
por esta obra, bem como a praça deste bairro que está um sucesso,
causando inveja e nem está pronta ainda. Inclusive disse a prefeita
para ver se consegue colocar uns brinquedos na praça do centro
também. Aproveita para cobrar a praça do Oricó e dos Melos.Com a
palavra o vereador Geraldo fala da Rua 6, do bairro Novo Olímpia,
que foi emenda impositiva sua e de Agripino Neto e ontem começou
a ser feito, está acompanhando o trabalho pelas redes sociais. Tem
certeza que os moradores estão felizes com essa obra. Parabeniza
a emenda do deputado Sandro Régis, do gabinete odonto-móvel
que está sendo feito e em breve chegará em nosso município.
Também os aparelhos de ar condicionados nas escolas, não foi
verificar, mas soube que em Faisqueira já está sendo climatizada e
também tem a emenda do deputado Paulo Magalhães que já está
disponível e foi liberado, não sabe como será utilizado ainda se será
no hospital ou na área da saúde.Com a palavra o vereador Edson
diz que sua mãe está bem melhor na cidade de Itabuna. Diz que
estava observando o talão da embasa e estão cobrando o mês
subsequente, ou seja, nem consumimos ainda e já está no gráfico o
consumo do próximo mês. Pede que a população fique atenta neste
sentido. Espera que a chefe da embasa venha a esta Casa explicar
porque o consumo do mês de abril já está no gráfico de março.
Gostaria de saber o motivo. Esta Casa dá todo apoio a embasa,
inclusive há 20 anos atrás foi dada concessão para que
explorassem água em nosso município. Disseram que o serviço
seria de melhoramento e não está vendo, o que viu foi baixar o
mínimo de metro cúbicos que antes eram 10, agora são 6 e o valor
subiu. Espera ter uma explicação neste sentido. Fala de um
requerimento que fez no ano passado que foi aprovado pedindo
reforma da quadra do Colégio CEU e de Faisqueira e viu que a
reforma da quadra do CEU já foi feita espera que também seja feita
a de Faisqueira, pois os desportistas de Faisqueira agradecerão. O
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Sr. Presidente diz que a Mesa estará enviando oficio para a Sr.ª
Marlúcia Pimentel que é representante da embasa. Com a palavra o
vereador Luiz Gustavo diz que hoje esteve uma senhora nesta
Casa cobrando melhorias para o bairro José Almir, vindo da boca
dela, cobrando a presença dos vereadores, porque lá se encontra
um mato imenso, ratos de esgoto, animais soltos fazendo das ruas
pastos e disseram que os vereadores tem que cobrar da prefeita
para que resolva esse problema. E realmente essa é obrigação é
deles. Pede que os vereadores se juntem para juntos irem cobrar
essa melhoria do bairro José Almir. Fala sobre a praça da Ruinha
fica feliz que esteja linda, maravilhosa, sabe que a comunidade está
feliz, quando ela estiver pronta e entregue estará aqui batendo
palmas e elogiando e que essa reforma se estenda a Praça do
Dendê que está uma vergonha. Em Aurelino Leal a praça ficou
muito bonita e pouco se gastou. Espera que aqui em Ubaitaba
também seja feito porque está feio e está sendo usado para
pessoas fumarem maconha, fazerem roubos, acredita que chegou a
hora desta reforma se estender para esta praça também, pois a
comunidade precisa. Fez a cobrança semana passada sobre o rio
que as baronesas estão tomando conta do rio e atrapalhando o
trabalho dos areeiros, ainda dá para resolver, amenizando, devem
se juntar as prefeituras de Ubaitaba e Aurelino Leal e providenciar
os garis do rio para fazer essa limpeza. Senão é pedir a Deus que o
rio encha de novo para que tenha essa limpeza. Pede que seja feito
este pedido. Com a palavra o vereador Marco Líger agradece ao
Secretário de Obras, Nilton Sales, fez pedido para iluminação no
bairro da Conceição e na mesma semana ele o atendeu. Diz que
quem ganha com isso é a comunidade. A atitude dele foi muito ágil.
Que ele continue atendendo, na medida do possível, e se não puder
atender, possa dar uma satisfação. Parabeniza-o pela iluminação
do lago que está sendo realizada e está ficando muito boa, são
coisas pequenas que precisam ser valorizadas para que o
Secretário possa continuar desempenhando bem o seu papel. Fala
da educação, que o município tem sido penalizado pela equipe da
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Secretária na administração do nosso município porque a equipe do
colégio CEU tem uma ótima equipe, um bom diretor que é Mário
Leandro, alguns o elogiam e outros não gostam do jeito que ele
aplica a sua disciplina, porque ele é muito rígido, mas todos sabem
que educação tem que ter limites, parabeniza Mário Leandro pelo
trabalho que desempenha porque quando ele está à frente daquele
colégio a disciplina anda. Tem vários professores capacitados lá, é
o colégio do município que tem mais alunos no município. Percebe
que a educação está sendo penalizada quando percebe que as
aulas começa as 14:30h e acaba no mesmo horário, o motivo: calor
insuportável. O ex-prefeito deixou um poste com um transformador,
os ar condicionados que foram instalados na época nas unidades
escolares e só faltava fazer instalação, já está no 3º ano e a
secretária e a prefeita não fizeram esta instalação e os alunos estão
sendo penalizados. A aula era para começar 13:30h está
começando 14:30h, era para durar 50 minutos está durando 40
minutos. As aulas terminaram em novembro, retornaram em
fevereiro e não teve tempo para corrigir. Faz apelo à prefeita que
sempre lutou pela educação que tome providências. Se não dá para
dar aulas com ar condicionado resolva de outras formas, com
ventilador por exemplo. A secretária Adélia deixou a educação com
tudo em dia. Não é possível que a atual Secretária não possa dar
essa qualidade aos nossos alunos e professores. Acredito que esse
é um apelo de toda a Câmara. Espera que na próxima sessão
tenham alguma resposta sobre as providências que estão sendo
tomadas para dar uma melhor qualidade de ensino aos nossos
alunos. Fala sobre o social dessa gestão, que vê com muita tristeza,
não pela falta de capacidade da secretária Elied Soares, pois a
conhece e sabe que durante o governo Bêda exerceu um bom
papel a frente da secretaria, porque lhe era dado condições,vários
projetos que existem hoje foi da época dela, mas vê hoje os CRAS
foram fechados, fechou o da Ruinha, do Armandão, de Faisqueira e
se concentra em apenas um no Centro da cidade, as atividades que
eram feitas na gestão passada, com Marly Santana, que com muito
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louvor montou as oficinas nos CRAS, educacionais, esportivas, com
os idosos. Nada contra o CRAS do Centro, poderia manter todos,
acredita que a administração está andando para trás porque
quando os projetos estão sendo realizados em seus bairros são
bem mais valorizados, o atendimento é bem mais direcionado.
Lamenta o fechamento das unidades do CRAS. Lamenta também o
fechamento das farmácias nas unidades de saúde. Ismaile citou o
caso de um senhor que passou mal no PSF da Ruinha com pressão
alta e não tinha medicamento lá, isso em 2007, e ele teve que
buscar remédio no PSF do Centro, nesse intervalo passou mal e
teve um AVC. Deveria fechar o farmacinha do PSF, mas filtre, para
evitar que o morador se desloque no sol quente que está para
buscar um medicamento. Vê com muita tristeza essas duas coisas
que aconteceram. Espera que sejam encontradas soluções para
resolver da melhor maneira. Apela para o bom senso dos gestores
nesse sentido. Fala da Av. Vasco Neto, sobre a organização do
trânsito, que os carros estão estacionando dos dois lados, fica
apertado, que faça um ordenamento nesse sentido, que algum
funcionário da prefeitura regularize como é feito na praça cultural,
principalmente a tarde, hoje nos dois horários, foi difícil passar.
Pede ao Secretário Leilson que encontre meios de regular e
disciplinar o trânsito desta Avenida para o bem de nossa
comunidade. Tudo que pediu aqui foi procurando o melhor para o
nosso município. O Sr. Presidente diz que o Sr. Dinho Moleza pediu
para usar o espaço desta Casa para falar sobre o dia mundial da
água e o Sr. Jaimilton que quer agradecer por ter usado a palavra
na semana passada. Com a palavra o professor Jaimilton diz que
hoje veio agradecer, primeiro a Deus, depois ao Sr. Presidente
desta Casa, aos Srs. Vereadores, ao pastor Edson Oliveira que não
colocou dificuldade para ceder o espaço para realizarem o curso, a
toda a equipe da faculdade, a Secretária de Educação por ter
liberado o espaço para realizarem o projeto social que será
realizado nos dias 29 e 30. Neste momento está muito feliz por ter
formado 85 jovens. Nos dias 29 e 30 estarão no Mª Olímpia, no
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Colégio Acúcio Magalhães para entregar o módulo 2. O objetivo é
até 2021 diplomar 3000 pessoas. Com a palavra o Sr. Dinho Moleza
acompanhando o discurso do vereador Marco Líger diz que está na
hora da Av. Vasco Neto ser mão única e a saída ser em Flori,
devem pensar como cidade grande. Fala sobre o Rio das Contas dá
a ideia do gari do rio, existe a Associação Rio das Contas desde
1988, vão registrar. Estão elaborando um projeto que é o
reflorestamento das margens do rio para o volume das águas dos
rios aumentarem. Já procurou alguns órgãos, vai procurar
fazendeiros, Rotary e sociedade organizada. Fala da canoagem que
muitos veem apenas como medalhas e trofeus, mas ali é um projeto
social da cidade. Hoje vê muitos meninos na canoagem querendo
desistir por falta de apoio, quando chega na prefeitura fica feito bola
de ping pong, eles fica para baixo. Vivemos em uma ditadura
disfarçada. A canoagem tem um trabalho social prestado na cidade,
exigem respeito. Não querem carreata, querem que apoiem o
projeto deles e não mendigando, que respeite a associação de
canoagem. O maior inimigo do povo são os políticos que tira saúde,
educação, tudo. Fica satisfeito ao ver os vereadores preocupados
com esses meninos. Com a palavra o vereador Luiz Gustavo
parabeniza Dinho, pois sabe que ele está defendendo uma causa
que é a canoagem, desabafou. Ficou abismado, pois não sabia
dessa situação que estavam passando. Pergunta quem é o
Secretário de Esporte do município ou Diretor, o que ele tem feito,
pois é quem tem que fazer alguma coisa e levar até a prefeita e ver
o que pode ser feito para melhorar, mas não pode continuar do jeito
que está. Pede um aparte o vereador Uilson diz que o diretor de
esporte é Maçã, prefere não entrar em detalhe na questão da
canoagem. Volta a palavra para o vereador Luiz Gustavo diz que o
que querem é trazer soluções, se já errou, o importante é resolver
de hoje em diante, o primeiro passo é conversar com Maçã e
marcar com a prefeita para saber o motivo do descaso. Pede um
aparte o vereador Marco Líger parabeniza Dinho Moleza pelas
palavras, pois sabe que não é questão política. Fala sobre o Dia
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Mundial da Água que é a próxima sexta, mostra a preocupação com
o nosso rio e a preocupação com os atletas, de um projeto social,
com a formação do ser humano, o esporte é uma ferramenta de
transformação social, porque senão poderiam ter tomado um
destino totalmente diferente, acredite que a prefeita não ficará
indiferente a isso porque de R$ 13.000,00. Ano passado foi gasto
R$ 429.000,00 com publicidade para vender uma propaganda
enganosa para dizer que fez o que nunca foi feito. O assessor de
Ubaitaba não trabalha mais para prefeitura, Aleilton. Agora R$
13.000,00 para canoagem não vai ter, pergunta. Fora outros gastos,
como por exemplo com merenda escolar em dezembro que não é
período escolar. Também em cesta básica que está um absurdo e
não vê ninguém recebendo cesta básica, vai pedir a Elied uma
relação dos beneficiados que receberam, pergunta se o esporte
será penalizado. É muito fácil reunir um carro quando chegam com
as medalhas, soltar fogos e fazer aquela festa, mas muito mais
importante é esse benefício. Espera que a prefeita não os penalize
neste mês de março, já basta terem sido penalizados pelo governo
federal no ano passado pelo corte de bolsas. Tem um projeto de
bolsa municipal para que possibilite que a prefeita pague um valor
mensal, a câmara não pode criar despesas para o executivo, no
entanto ficam emperrados porque a prefeita não tem essa iniciativa
e a ideia é encontrar uma solução de que o projeto seja aprovado
por esta Casa dando a prefeita a autonomia de regulamentar a
bolsa atleta. Tem esse projeto, espera que a prefeita regulamente o
valor vai depender do nível do atleta que sacia a fome de muitos e é
um processo de transformação social incrível.Volta a palavra para o
vereador Luiz Gustavo diz que devem ouvir o Secretário Maçã para
saber as medidas que estão sendo tomadas para ajudar a
canoagem nesta viagem, não só nisso, mas no decorrer do dia a dia
da canoagem e depois irem até a prefeita e pedir que ela se
sensibilize e faça esse papel para ajudá-los.Com a palavra o
vereador Jose Nilton fala sobre as medicações dos postos que
foram retiradas. Existe um problema nas cidades circunvizinhas e
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não é negando medicamentos para esses municípios que serão
resolvidos os problemas, na entrega da medicação é possível exigir
o cartão do SUS para que essa medicação seja para os munícipes
de Ubaitaba, acredita que Uruçuca já adotou isso. Existe a
possibilidade de ter a medicação nos PSFs para amenizar como era
feito antes. Sobre o que Dinho falou, Ubaitaba é referencia no
esporte, tanto que veio o centro de canoagem para aqui, mas que
ainda não está terminada. Pede um aparte o vereador Uilson
pergunta sobre o recurso que vem para o hospital e hoje vai no
hospital e não encontra uma ampola de complexo B que é
obrigação ter, inclusive a prefeita vem dando ajuda, de acordo com
o que eles mesmos lhe informaram. A obrigação de manter esses
medicamentos é do hospital. Pede a José Nilton que traga Edvan
aqui para conversar com eles. A população pede explicação e ele
não dá mais só baixa a cabeça e sai. Pede um aparte o vereador
Marco Líger diz que em 2001 só tinha um posto de saúde na
cidade, em 16 anos eles deixou sete postos nos bairros com o
intuito de atender e dar socorro. Deveria ter no mínimo os remédios
de hiperdia e diabetes. Com a palavra o vereador Uilson fez uma
visita no PSF da Ruinha e do Centro, foi falar com José Carlos, que
lhe explicou que queria organizar os cartões, pois os remédios
estavam indo e sumiam. Cobrou a ele o funcionamento do Posto de
Saúde do Centro que está em reforma. O mesmo lhe pediu pra ir à
prefeita para cobrarem e possam pedir para terminar a reforma do
posto antes de terminar o mandato. Com a palavra o vereador
Edson diz que através de contato com a Ceped em Salvador, no
ano passado conseguiu para um cidadão a perna mecânica há
cinco anos atrás, mas nesse tempo a perna ficou velha e no ano
passado conseguiu outra e um amigo seu perdeu as duas pernas e
conseguiu para esse amigo as duas pernas, mas o Secretário de
Saúde disse que não tinha carro para levar, ou seja, o mais difícil é
a perna, ele conseguiu e o Secretário disse que não tinha carro.
Disse que disponibilizaria o seu, mas resolveria o problema. Não
admite a pessoa ir para FM falar bonito e por trás está acontecendo
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coisas como essa. Com a palavra o vereador Jose Nilton diz que vê
que precisa fiscalizar mais a liberação desses medicamentos,
mesmo porque cada unidade de saúde tem seu médico e para ele
fazer um trabalho perfeito precisa do medicamento. O complexo B é
de uso hospitalar e não de farmácia é por isso que não encontra em
farmácia. Tem cobrado Edvan muitas coisas no hospital, mas sabe
que as coisas estão difíceis, espera que com a entrada de Paulo
Magalhães melhore a situação. Continua franqueada a palavra. Não
havendo mais quem fizesse uso o Sr. Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada a sessão. A para constar,
lavrei a presente ata que vai por todos assinada. Em 26 de março
de 2019.
Ismaile Mota dos Santos
Presidente

Geraldo Braga dos Santos
1º Secretário

Edson Simões Freitas
2º Secretário

Luiz Gustavo Lemos Magalhães
Vereador

Welton Ribeiro dos Santos
Vereador

José Nilton Lemos Viana
Vereador

Marco Alexandre Souza Líger
Vereador

José Messias Araújo Aguiar
Vereador

Antônio Alcântara Porqueres
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador
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Ata da quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ubaitaba,
primeiro período do terceiro ano Legislativo de dois mil e dezenove.
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezenove, à
Avenida Vasco Neto, s/n, Centro, em Ubaitaba Bahia, no salão da
Câmara Municipal reuniram-se sob a presidência do Sr. Ismaile
Mota dos Santos e demais vereadores Geraldo Braga dos Santos,
Edson Simões Freitas, Luiz Gustavo Lemos Magalhães, Welton
Ribeiro dos Santos, Agripino Ribeiro Neto, José Messias Araújo
Aguiar, Marco Alexandre Souza Líger, Antônio Alcântara Porqueres
e Uilson Santos de Oliveira. Aberta a Sessão, foi feita a chamada
dos vereadores e constatada a ausência do edil José Nilton Lemos
Viana que fora justificada. Foi feita a oração do Pai Nosso. O Sr.
Presidente colocou em votação a Ata da sessão anterior que foi
aprovada por todos os vereadores presentes. A palavra foi passada
para o edil Geraldo Braga, primeiro secretário, para fazer a leitura
da ordem do dia, com as seguintes discussões e votações:
requerimentos e indicações, do vereador Edson Simões solicitando
da Chefe do Poder Executivo que veja junto ao Secretário de Obras
à possibilidade de fazer a reforma da quadra e do Clube do distrito
de Faisqueira; do vereador Uilson, indicação nº 003 solicitando à
Chefe do Poder Executivo Municipal veja junto ao Secretário de
Obras a possibilidade de construir dois bancos reservas no campo
de futebol da Ruinha; Parecer n.º 001, de 2019 da Comissão de
Justiça e Redação. Iniciativa Poder Legislativo, Ismaile Mota dos
Santos - autor dos Projetos 001 e 002/2019, 004/2019 – Autor:
Welton Ribeiro dos Santos. Na pauta os Projetos de Lei do
Legislativo n° 001/2019 Declara de Utilidade Pública Municipal a
Associação dos Estudantes Universitários de Ubaitaba e Região”.
Nº 002/2019, Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação
Ubaitabense de estudantes Universitários. 004/2019, Dá nome a
Galeria de Fotos dos Ex-presidentes da Câmara Municipal de
Ubaitaba e dá outras providências. As propostas em questão que
visa Declaração de Utilidade Pública as Associações que buscam
atender aos alunos do município em seus interesses insculpidos no
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estatuto próprio. A declaração de Utilidade Pública visa o
reconhecimento pelo poder público que a instituição, em
consonância com o seu objetivo social, é sem fins lucrativos e
prestadores de serviços à coletividade. Ao projeto 004/2019, que
dá nome a Galeria de ex-presidentes desta Casa. Assim visa,
partindo da premissa de que o homenageado Juarez Ribeiro dos
Santos(em memória), prestou relevantes contribuições públicas a
esta comuna, sendo uma forma de reconhecer seus bons préstimos
ao Município de Ubaitaba. Assim, resta flagrante que a proposta é
de competência do Vereador que a apresentou, a teor do que
dispõe o art. 39, da Lei Orgânica do Município de Ubaitaba.
Vejamos o que dispõe respectivamente: “Art. 39º - A iniciativa das
Leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador ou
comissão da Câmara, ao Prefeito municipal ou ao cidadão na forma
e nos casos previstos nesta Lei Orgânica. Em assim sendo, note-se
que a declaração pretendida pelo projetos de Lei apresentados
versam sobre competência vinculada a Vereador Municipal, ou seja,
pode ser apresentado a esta casa por aquela autoridade. Face ao
conteúdo dos Projetos do Poder Legislativo n° 001/2019, 002/2019
e 004/2019, com forme redação acima, são referentes aos aspectos
do mérito a serem debatido e votados em plenário. Nestas
condições, em cumprimento ao quanto estabelecido nos art. 37 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Ubaitaba, somos
favoráveis à aprovação dos projetos pelo fato deste apresentar-se
sem vício de iniciativa e constitucionalmente regular, motivo pelo
qual repasso aos vereadores para a devida análise e após
verificação do Plenário da Casa. É o Parecer. Terminada a leitura
do expediente retorna a palavra para o Sr. Presidente. O Sr.
Presidente diz que o Projeto que dá o titulo de utilidade pública foi
de sua autoria. Agradece a comissão pela agilidade, esse projeto é
de suma importância para os universitários, pois com isso os
universitários poderão obter recursos, todos sabem da dificuldade
deles e com a legalidade o poder publico pode ajudar mais para
estar formando os nossos jovens. Em discussão o parecer. Com a
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palavra o vereador Marco Líger diz que acaba de chegar de um
culto de gratidão do aniversario de Maiana e deixa registrado uma
Moção de Aplausos pelo seu aniversário, que Deus lhe dê muitos
anos de vida e saúde. Sobre o projeto vê a organização da
Associação dos universitários, parabeniza o presidente pela autoria
e para os universitários será o canal que vai facilitar a obtenção de
recursos legalmente instituídos pelo município, amparado pelo
TCM, onde o recurso poderá ser repassado diretamente para
entidade que terá a obrigação de prestar contas pelo que recebeu
fica uma forma mais prática e pode ajudar na redução das parcelas.
Nada mais justo do que possibilitar este canal para que a prefeita
tenha facilidade de transferir o recurso e assim diminuir os valores
de mensalidade dos alunos. Não tem como votarem contra um
projeto como esse, ao contrário, iniciativas como essas deverão vir
para que possam fazer sua parte de ajudar a comunidade. Com a
palavra o vereador Antônio Porqueres diz que quando o povo
outorga para que represente a eles é porque confiam e acima de
tudo é obrigação fazer as leis, parabeniza o Sr. Presidente pelo
Projeto, pois teve familiares que sofreu muito indo e vindo para que
pudessem passar pela cadeira da universidade, percebe a
importância desse Projeto. Que venham mais projetos como esse
para esta Casa.Em votação o parecer. Aprovado por todos os
vereadores presentes. Com a palavra o vereador Antônio Porqueres
faz requerimento verbal para que sejam dispensadas as
formalidades legais e regimentais e que seja votado nesta Sessão o
Projeto e a Redação Final. Em votação requerimento. Aprovado por
todos os vereadores presentes. O projeto de Lei nº 001/2019
Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos
Estudantes Universitários de Ubaitaba e Região. Fora aprovado nas
três votações e na Redação Final por todos os vereadores
presentes. Em discussão Parecer ao Projeto nº 004/2019 que Dá
nome a Galeria de Fotos dos Ex-presidentes da Câmara Municipal
de Ubaitaba e dá outras providências. Com a palavra o vereador
Welton diz que é uma grande satisfação ver essa galeria receber o
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nome dessa pessoa que é Nego de Artur. Pergunta quem não o
conheceu. Era vendedor de carne na Praça da Feira, foi presidente
desta Casa. É uma forma de homenageá-lo, um grande amigo,
companheiro, foi Secretário de Obras, deixou um grande legado
como vereador, então é um grande prazer dar o nome dele a
galeria. Com a palavra o vereador Antônio Porqueres diz que está a
vontade ao falar de um amigo como Nego de Artur que deixou
história, saiu candidato em 1992, foi eleito, em 1996 também, em
2000, por incrível que pareça perderam a eleição juntos e em 2004
também retornaram a esta Casa nos braços do povo. Ele tinha um
jeito de viver alegre, tranquilo, às vezes brigão, mas que era só da
boca para fora, pois tinha um bom coração e logo voltava às boas
amizades e não guardava raiva e é mais do que justo essa
homenagem. Ele teve seus sonhos realizados. Um grande filosofo
Jenifer Amaral dizia: “Em uma árvore ruim não vai encontrar um
bom fruto, mas em uma árvore boa dará bons frutos”. E tem
exemplo aqui a árvore boa como foi Nego que deu bons frutos, pois
Ismaile chegou a presidência desta Casa, acredita que chegará em
outros lugares na política. O Sr. Presidente agradece as palavras do
vereador Antônio e ao Projeto que Welton fez indicado o nome de
seu pai a essa galeria. Acredita que toda sua família ficará alegre.
Com a palavra o vereador Marco Líger diz que Nego de Artur era
uma figura especial. Conheceu-o quando alugava os ônibus dele
para o retiro da igreja para Barra Grande e ele sempre ia com eles,
mas na política de 2000 estreitou esse relacionamento quando ele
perdeu por um voto para Loninha, desde então estreitaram essa
amizade. Ele tinha uma grande habilidade de diálogo com os dois
grupos, uma liderança nata e poucos teem isso. Lembra-se de uma
homenagem que Bêda fez quando calçou a maior rua do bairro
José Almir que deu o nome de Juarez Ribeiro. Agora temos a
oportunidade de homenageá-lo no legislativo. Isso é uma grande
alegria. O Sr. Presidente agradece a Marco Líger pelas palavras em
nome de sua família. Com a palavra o vereador Agripino Neto
parabeniza o Sr. Presidente pelo Projeto dos universitários que
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ajudará a fortalecer mais ainda a essa Associação que é o futuro,
pois a educação é a do sucesso para tudo. Sobre Nego de Artur
teve o prazer de conviver com ele por dois mandatos que foi
realmente uma pessoa fantástica, se dava bem com todo mundo,
tinha seus momentos polêmicos, mas passava e depois resolvia
tudo. Passou bons momentos com ele, é uma pessoa que deixou
saudades e que tem uma parcela de contribuição muito grande em
nosso município, pois se doava, ajudava, estava presente. A ideia
de Welton foi ótima, parabeniza-o pela lembrança. Com a palavra o
vereador Edson diz que Welton foi feliz onde relembrou dessa
grande figura que é Juarez Ribeiro, trabalhou junto com ele e
fizeram uma parceria muito forte. Vota com muita emoção nesse
Projeto. Seus colegas já falaram tudo, só lhe resta dizer que foi uma
grande pessoa, grande político, deixou saudades, faleceu
precocemente, mas tem certeza que onde ele estiver está olhando
para eles e feliz pelo trabalho deles. Vota neste projeto e é de suma
importância ter uma galeria com o nome Juarez Ribeiro que era
uma pessoa de família, honrada, tem um filho vereador. Inclusive
ele dizia que ia deixar a vida pública para deixar Vanessa ou
Ismaile, hoje o filho é tanto vereador como presidente desta Casa.
Com a palavra o vereador Agripino Neto fala de um caso que
aconteceu, quando o preço do bujão estava muito alto em Ubaitaba
e Nego de Artur achou um absurdo e decidiu que traria um
caminhão de bujão para vender mais em conta e o que fizeram
surtiu efeito e o bujão baixou logo na cidade. Ele era muito
inteligente. Em votação parecer ao Projeto 004, de autoria do
vereador Welton. Com a palavra o vereador Agripino faz
requerimento verbal para que sejam dispensadas as formalidades
legais e regimentais e que seja votado nesta Sessão o Projeto e a
Redação Final. Em votação requerimento. Aprovado por todos os
vereadores presentes. O Projeto de Lei nº 004 que Dá nome a
Galeria de Fotos dos Ex-presidentes da Câmara Municipal de
Ubaitaba e dá outras providências fora aprovado por todos os
vereadores presentes nas três votações e na Redação Final. Em
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discussão indicação 03, do vereador Uilson. Com a palavra o autor
diz que é muito importante esses dois bancos reservas, pois
quando chega visitantes tem que ficar em pé esperando por não ter
esses bancos, o campo teve uma reforma. O banco de reserva é
muito importante, pois faz com que os atletas fiquem mais a
vontade para analisarem o jogo, espera que o executivo possa fazer
e desde já agradece pelo que tem feito. Em votação. Aprovado por
todos os vereadores presentes. Em discussão indicação do
vereador Edson pedindo reforma da quadra e do clube de
Faisqueira. Com a palavra o autor diz que no ano passado fez o
pedido para fazer reforma da quadra de Faisqueira e da quadra do
CEU, a quadra do CEU foi reformada, mas agora está lutando para
ser realizada a reforma da quadra de Faisqueira porque a quadra
está numa situação muito critica, pois até os desportistas estão com
dificuldades de jogar quando chove e agora nesse inverno com
esse problema é arriscado escorregar, espera que seja realizada
essa reforma o mais rápido possível, como está tendo reforma das
escolas lá, acredita que pode ser incluído essa reforma também.
Sobre o clube, não há mais festa, no entanto as mulheres vão daqui
para Faisqueira fazer exercício na quadra e o clube pode ser usado
para isso. Acredita que isso é de suma importância para Faisqueira.
Espera que a prefeita veja este pedido e realize. Em votação.
Aprovados por todos os vereadores presentes. Com a palavra o
vereador Geraldo diz que gostaria de fazer indicação verbal porque
colocou desde ontem na Casa e não chegou na Mesa. O Sr.
Presidente pergunta se os vereadores estão de acordo. Como todos
concordam a palavra é franqueada ao vereador Geraldo. Com a
palavra o vereador Geraldo faz uma indicação de calçamento da
Rua do Cigano e da Rua 6, do bairro Novo Olímpia. Da Rua 6,
existe uma emenda impositiva da rede de esgoto que já está sendo
feita não teve como olhar ainda, agora pede o calçamento, inclusive
se Agripino quiser subscrever que faça para que possam unir forças
neste sentido. Faz pedido da conclusão do calçamento da Rua José
Guilherme Correa contornando com a Rua Felipe Oliveira que sobe
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e sai na casa de Ezequiel, pede a Agripino Neto que subscreva
estes pedidos, acredita que a prefeita irá contemplar esse
requerimento. Em discussão. Em votação. Aprovadas por todos os
vereadores presentes. Com a palavra o vereador Messias Aguiar
faz pedido à prefeita para que seja colocada iluminação da Praça
da Ruinha, esta praça está linda, as crianças agradecem, acredita
que essa iluminação não seja muita coisa e ficará mais bonita do
que está. Fala da quadra da Ruinha, solicita cobertura, acredita que
Sueli não quer passar e deixar aquela quadra sem cobertura fica
triste quando chove e as meninas que gostam de jogar bola está
com o rodo, às vezes até ajuda. Então é uma coisa que sempre
vem pedindo e não vai se aquietar até ver aquela quadra coberta e
tem certeza que a prefeita não deixará do jeito que está. Em
discussão as indicações do vereador Messias. Em votação.
Aprovados por todos os vereadores presentes. Com a palavra o
vereador Marco Líger pede informação da Mesa sobre se chegou
alguma informação sobre o requerimento que fez na semana
passada sobre as emendas impositivas, se foi encaminhado o
pedido. A viagem da canoagem é na próxima semana se não
houver uma resposta da prefeita neste sentido. Pede um aparte
Geraldo diz que Camila e Luciana estiveram ontem na prefeitura e
lhe disseram que a prefeita tem ajudado com tudo. Volta a palavra
ao vereador Marco Líger diz que naquele dia antes da sessão,
estava com Camila e Dinho e por isso fez o requerimento. A
emenda impositiva de R$ 10.000,00 para a canoagem não
precisava ser atendida agora porque ela tem o ano todo para fazer,
mas se fizesse agora já começava. Fica feliz se já está atendendo.
Com a palavra o vereador Geraldo diz que inclusive Camila disse
que eram três competições oficiais para classificação e ela disse
que Suka vem dando suporte. Com a palavra o vereador Marco
Líger diz que se a prefeita tomou essa iniciativa isso é ótimo.
Porque a Secretária proibiu o uso da van para levar os atletas. Por
isso fez a reivindicação semana passada. Celidalvo falou que não
havia planejamento para a canoagem para este mês. Depois que a
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prefeita sentou com os dirigentes da canoagem está tudo certo. Ia
fazer o requerimento novamente, mas não precisa. Pede um aparte
o vereador Messias Aguiar esteve com a prefeita e ela lhe afirmou
que está dando todo o suporte para a canoagem. Com a palavra o
vereador Marco Líger parabeniza pela atitude, espera que a prefeita
atenda a todas as emendas impositivas e contemple a todos os
vereadores. Está franqueada a palavra para o Grande Expediente.
Com a palavra o vereador Edson diz que ficou preocupado na
semana passada quando soube que o CRAS de Faisqueira ia
fechar, procurou a prefeita e perguntou a ela e agora está aqui para
agradecer a prefeita por dar continuidade ao trabalho do CRAS em
Faisqueira. Sabe a importância do trabalho do CRAS para a
comunidade. O do Centro juntou Ruinha, Armandão e Novo
Olímpia. O de Faisqueira continua funcionando e as atividades
continuam. Se tivesse fechado criticaria. Parabeniza a prefeita pelo
calçamento da entrada da Rua da Brita, essa reivindicação sua é
antiga, desde quando foi vereador da outra vez. Parabeniza
também sobre o serviço na zona rural e nesse mesmo intuito faz
cobrança na estrada que dá acesso a estrada de Barra Grande na
cabeceira da ponte desceu uma carreta, o que causou
constrangimento porque engarrafou, pediu ao Secretário de Obras
que fizesse um alargamento da cabeceira da ponte, é só tirar o
barranco que qualquer carro pode descer e o mesmo lhe garantiu
que fará. Pediu que lhe avisasse, pois quer estar perto. Agradece a
Deus pela melhora de sua mãe, agradece também pelas orações. É
muito triste ver sua mãe sem falar, nem andar. Cita um provérbio
chinês: “o que prejudica não é o que entra é o que sai da boca”.
Muitas vezes as pessoas falam demais. Tem certeza que sua mãe
sairá dessa, apesar de ter pessoas que se vangloriaram dessa triste
situação. Pede que as pessoas continuem orando por sua mãe. A
vida é cheia de obstáculos e todos podem ser superados. Com a
palavra o vereador Welton começa pedindo a Deus que devolva a
saúde da mãe de Edson, pois já passou por isso com sua mãe e
sabe que não é fácil. Deus é grande e a história de Índia ninguém
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poderá apagar, o brilho que ela tem e demonstrava para todos. Fala
sobre o fardamento escolar que Marco Líger falou semana passada,
parabeniza a posição dele como oposição, pois tem feito um
trabalho exemplar e a oposição forte faz um governo forte. E
quando ele falou sobre o fardamento ficou preocupado, pois sabe
da situação financeira das pessoas no município de Ubaitaba hoje,
muitos não tem condições de bancar fardamento escolar, por
exemplo uma mãe com três filhos e é constrangedor quando os
outros estão fardados e tem algum sem farda. Por isso foi a
Secretária de Educação e ela lhe explicou que isso não procede, o
fardamento escolar é gratuito no Colégio CEU, mas muitas vezes as
pessoas querem ter duas fardas aí existe a Kau Artes que vende a
parte, mas não é um comprometimento do uniforme do colégio.
Deixa esta justificativa para toda a população. Pede um aparte o
vereador Uilson diz que o uniforme que foi citado que é R$ 60,00,
até procurou informação de algumas mães e lhe informaram que é
o fardamento da educação física e o diretor Mário Leandro não
exige, não é obrigado que eles vá de uniforme. Volta a palavra para
o vereador Welton diz que quem acompanha o governo de
Bolsonaro vê uma desavença no Ministério da Educação. Deve-se
ter um pouco de cuidado porque a educação é uma pasta que
envolve as crianças do nosso município. Com a palavra o vereador
Marco Líger agradece o esclarecimento. Falou na semana passada
porque uma mãe que tem três filhos lhe procurou. Uma vez que o
caráter não será obrigatório, o seu questionamento foi devido ao
valor que foi gasto em fardamento escolar no ano passado e esse
ano estar cobrando fardamento escolar. Agradece pelo
esclarecimento a tempo, se a secretária agir dessa forma muitos
mal entendidos seriam evitados, sanar dúvidas e acompanhar de
maneira mais eficaz a educação. Com a palavra o vereador Welton
para encerrar parabeniza a Secretária Roberta que teve
preocupação e respeito. Com a palavra o vereador Antônio
Porqueres acha que a política em si acontece desse jeito. Existe
situação e oposição. Parabeniza Marco por sua preocupação com o
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povo e falou nesta Casa inclusive dizendo que não tinha certeza.
Parabeniza a Secretária que hoje humildemente explicou que para
ela foi uma surpresa e que isso era para educação física. Foram
eleitos para isso cobrar e esclarecer. Com a palavra o vereador
Agripino Neto fala do cemitério que já foi autor do requerimento
falando sobre a preocupação da comunidade de não ter onde
enterrar um ente querido quando falece, foi muito bem conversado
com o Secretário de Administração sobre o levantamento que ele
está fazendo do cemitério, para falar com os parentes porque com o
tempo tem que pagar uma taxa. Estão sendo feitas 60 novas
gavetas. Parabeniza a prefeita e o Secretário pela preocupação. É
um alivio ver essas gavetas serem feitas. Que essa preocupação
continue e que veja uma nova localidade para fazer o cemitério.
Com a palavra o vereador Marco Líger tem sido procurado por
algumas pessoas que tem documentações para registrar em
cartórios e tem sido uma reclamação geral sobre o cartório de
registro de imóveis da cidade, inclusive houve uma reunião com a
OAB, Rotary, gerência da Caixa, pois tem tido dificuldades de
registrar seus imóveis. Tem sido exigida uma Lei que ainda não
veio para esta Casa. Pede que seja agilizado para enviar o projeto
para cá para que possam votar o mais rápido possível para que as
áreas que estão situadas. A casa está edificada por uso campeão
coletivo. Muitos bairros estão assim. Os que estão com escrituras
são o Armandão e o Zitão, mas os outros não. Se alguém quiser
comprar uma casa pela Caixa não pode financiar. Pede ao
Secretário de Administração e a prefeita que se debrucem sobre
esse assunto que é de suma importância para resolver esse
assunto. Fala sobre a estrada dos melos que a ponte está cedendo,
pede ao Secretário de Obras que verifique junto ao setor, recebeu
umas fotos ontem, pede que veja se realmente está acontecendo
assim. Com a palavra o vereador Uilson diz que realmente uma
manilha cedeu, mas não tem nada escorado, eles colocaram a
madeira para sinalizar e colocaram o reparo, pois devido à chuva
não tinha como fazer. Essa falha pode acontecer. O Secretário já
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esteve lá e estava programado para fazer a manutenção. Com a
palavra o vereador Marco Líger fala que a comunidade tem
reclamado da qualidade do cascalho, pois quando chove, acontece
casos como o que aconteceu com o ônibus, quase um acidente,
soube até de uma imperícia, mas não ter um cascalho adequado.
Com a palavra o vereador Uilson diz que a mistura do cascalho dá
uma liga, mas já foi corrigido. Pede aos motoristas que tenham
cuidado porque estão usando a estrada como se fosse a BR. As
pessoas precisam ter cuidado, é muito perigoso tem que descer
com a marcha pesada. Com a palavra o vereador Marco Liger diz
que apenas queria pedir que o Secretário de Obras esteja atento,
pois se não tivesse a cerca, só em aquele ônibus tombar, poderia
vitimar as pessoas. Com a palavra o vereador Luiz Gustavo faz
cobrança do Projeto da Educação que foi devolvido pela Comissão
na época e que até agora não chegou a resposta, precisam dar
uma resposta aos profissionais da educação. Eron disse que traria
uma resposta, que convidaria a Comissão de Educação e os
vereadores para uma reunião e até hoje nada. Se não der para ser
feito não é vergonha dizer que não dá. Gostaria de obter uma
resposta da Secretária de Educação. Com a palavra o vereador
Uilson parabeniza o Diretor de Esportes Maçã, Lango, o Secretário
de Administração e a prefeita pela abertura do interbairro que
mesmo com toda chuva foi um sucesso. No próximo domingo será
Ruinha e Armandão, só quem ganha é quem vai assistir.
Parabeniza Aldo que estava fazendo uma peneira e a Suka que
estava dando apoio a ele. Não havendo mais quem fizesse uso da
palavra o Sr. Presidente declara encerrada a Sessão. E para
constar lavrei a presente ata. Em 02 de abril de 2019.
Ismaile Mota dos Santos
Presidente

Geraldo Braga dos Santos
1º Secretário

Edson Simões Freitas
2º Secretário

Luiz Gustavo Lemos Magalhães
Vereador
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Continuação da Ata de 26 de março de 2019.

Welton Ribeiro dos Santos
Vereador

Agripino Ribeiro Neto
Vereador

Marco Alexandre Souza Líger
Vereador

José Messias Araújo de Aguiar
Vereador

Antônio Alcântara Porqueres
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador
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Ata da quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ubaitaba,
primeiro período do terceiro ano Legislativo de dois mil e dezenove.
Aos dois dias do mês de abrilde dois mil e dezenove, à Avenida
Vasco Neto, s/n, Centro, em Ubaitaba Bahia, no salão da Câmara
Municipal reuniram-se sob a presidência do Sr. Ismaile Mota dos
Santos e demais vereadores Geraldo Braga dos Santos, Edson
Simões Freitas, José Nilton Lemos Viana, Agripino Ribeiro Neto,
José Messias Araújo Aguiar, Marco Alexandre Souza Líger, Antônio
Alcântara Porqueres e Uilson Santos de Oliveira. Aberta a Sessão,
foi feita a chamada dos vereadores e constatada a ausência dos
edisLuiz Gustavo Lemos Magalhães e Welton Ribeiro dos Santos
que foram justificadas. Foi feita a oração do Pai Nosso. O Sr.
Presidente colocou em votação a Ata da sessão anterior que foi
aprovada por todos os vereadores presentes. A palavra foi passada
para o edil Geraldo Braga, primeiro secretário, para fazer a leitura
da ordem do dia, com as seguintes discussões e votações: Ordem
do dia da Sessão Ordinária do dia 02 de abril de 2019. Publicação
da pauta da Ordem do Dia a ser realizada, com as seguintes
discussões e votações: 1.º - requerimento dos vereadores. 2.º - o
que ocorrer; do Poder Executivo, Of. n.º 014/2019, por meio da
Secretaria de Administração, atendendo os requerimentos, de n.º
023/2019, do nobre vereador Marco Alexandre Souza Líger,
solicitando suporte em atendimento a Canoagem, com recurso
municipal, da emenda impositiva orçada no Orçamento de 2019 no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), onde os atletas da canoagem
viajarão para competição no fim do mês de março. Informamos ao
nobre vereador, que fora repassada a canoagem o valor estimado
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o valor da emenda impositiva
de 2019, restando apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) da referida
emenda a serem gastos ao longo do ano em curso; Of. n.º
015/2019 atendendo requerimento de n.º 021/2019, do vereador
José Nilton Lemos Viana, onde solicita a possibilidade da retirada
dos veículos (sucatas) estacionados em vias públicas. Informamos
que a Secretaria de Administração tendo ciência da situação, já
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estava tomando as providências cabíveis para que a situação seja
sanada através dos tramites legais; Of. n.º 016/2019, atendendo
requerimento do n.º 020/2019, do vereador Geraldo Braga dos
Santos, onde solicita que seja visto juntamente ao Secretário de
Obras desta municipalidade à possibilidade da construção de uma
escada na cabeceira da ponte onde dá acesso ao bairro Maria
Olímpia ao lado da caixa d’água. Informamos que a Secretaria de
Administração encaminhou ao Secretário responsável para que seja
afeita uma análise e estudo do caso; Resolução n.º 001/2019 que
Dispõe sobre o Edital do Processo de Escolha do Conselho Tutelar
do município de Ubaitaba, que está à disposição de todos que
queiram ter acesso no site da prefeitura; requerimentos e
indicações: do vereador Ismaile, solicitando do Chefe do Poder
Executivo, que veja junto ao Secretário de Obras, a possibilidade de
realizar um muro de contenção na Rua Cairo Lisboa, no local que
dá acesso à Casa do Topógrafo e a troca do refletor que se
encontra queimado, localizado perto da Igreja Batista; do vereador
Uilson, solicitando do Poder Executivo, que veja junto ao Secretário
de Obras a possibilidade de fazer um poço artesiano, no povoado
dos Melos, no bairro São Sebastião. Motivos: Só existe um poço no
bairro São Miguel, que não dá suporte para atendimento de 250
famílias; também do vereador Uilson ao Poder Executivo, que veja
a possibilidade de colocar o nome na Praça da Ruinha de Manoel
Andrade Pereira (em memória), que era conhecido como Bieca.
Esse Senhor foi um dos primeiros moradores do bairro da Ruinha;
do vereador Agripino Neto, que seja indicado ao Poder Executivo,
vê junto ao Secretário de Obras fazer a recuperação dos aparelhos
de ginástica, na Av. Beira Rio, localizado no fundo da Calheira.
Todos para serem justificados em Plenário. Concluída a leitura do
expediente, retorna a palavra para o Sr. Presidente. Em seguida
coloca em discussão indicação de sua autoria. Explica que foi
procurado por alguns moradores da rua citada e foi cobrado, pois
na casa do topógrafo com as chuvas que houveram vê a
necessidade de fazer um muro de contenção. Também é
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necessário colocar um refletor na Rua de Gabé. Em votação.
Aprovada por todos os vereadores presentes. Em discussão
indicações do vereador Uilson. Com a palavra o autor fala sobre o
Sr. Bieca que o conheceu desde criança, este foi gerente da loja de
cacau em frente a Praça 27 de Julho, um dos primeiros a descer
cacau pela canoa quando vinha de Piraúna. Pede um aparte o
vereador Geraldo diz que o colega apresentou indicação dando
nome à praça, mas em conversa com o presidente viram que teria
que ser um Projeto de Lei na Casa. Volta à palavra para o vereador
Uilson diz que realmente deveria ser projeto, mas está pedindo que
a prefeita indique o nome dele, no caso a prerrogativa seria do
Executivo, porque uma vez o Projeto passando por esta Casa tem
que ir pro Executivo, neste caso está pedindo direto a ela. Agradece
a observação do colega. Continua falando do Sr. Bieca que era uma
pessoa que tinha uma grande família na Ruinha e acredita que seja
uma grande indicação. O Sr. Presidente pede ao vereador Uilson
para subscrever o requerimento, pois conhece toda a família dele.
Com a palavra o vereador Uilson diz que está permitido e se mais
algum vereador quiser, está convidado a subscrever. Espera que a
prefeita possa colocar essa homenagem. Fala sobre o poço dos
Melos que está tendo dificuldade, inclusive o Executivo está
providenciando junto com uma empresa para que venha fazer
limpeza do poço artesiano que fornece água para 250 casas, um
poço é pouco para sustentar tantas casas e está seco. A prefeita
está providenciando a empresa para fazer a limpeza do poço.
Esteve com Leilson que lhe apresentou as empresas que estão
fazendo o estudo para ver o custo e possa providenciar a limpeza.
Em conversa com o administrador Leni observaram que o bairro
São Miguel é grande. Sabe que abrir um poço agora é complicado,
mas espera que esse poço possa vir o mais rápido possível para o
bairro São Sebastião. Pede um pouco mais de paciência a
comunidade dos Melos, pois tem certeza que até o fim de semana
será resolvido o problema do poço, ele tem mais de oito anos que
foi feito e nunca passou por uma manutenção, por isso o poço está
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seco. Com a palavra o vereador Marco Líger diz que o requerimento
dos Melos é de suma importância, primeiro porque tem causado
muito transtorno à comunidade e não vê necessidade de ainda
estar verificando empresa, fazendo licitação, é uma coisa
emergencial. A própria Lei de Licitação faculta estar dispensando
licitação no limite de até R$ 8.000,00 para atender a comunidade.
No domingo passado as famílias pegavam água nas roças para
satisfazer suas necessidades. Ontem a comunidade dos Melos ia
fechar a estrada, porque estão sofrendo. A manutenção do poço é
indispensável. Então acha que deveriam ser mais célere da
administração fazendo dispensa da licitação para resolver o
problema. Água é essencial. Precisa ser rápido para resolver o
problema. Por isso pede a sensibilidade e urgência, pois se o caso
fosse aqui na sede seria resolvido mais rápido o problema. Pede
um aparte o vereador Uilson diz que Marco tem toda razão,
concorda com a questão de emergência. Sobre a limpeza não
existe empresa capacitada para limpar o poço, então já foi uma
pessoa especializada que constatou que o poço está com sujeira no
fundo, tem que ver a empresa que perfura poço para fazer a
limpeza como se fosse uma nova perfuração para que a água
possa voltar a fluir. Volta a palavra para o vereador Marco Líger diz
que deve ser rápido, pois a comunidade está sofrendo. Tem um
tanque de 2.000 litros para resolver o problema de toda a
comunidade. Em um dia cai na parte de cima e no outro cai na parte
de baixo. Que aproveite e instale um outro poço, esse poço foi feito
na época do prefeito Bêda para atender a comunidade já tem uns
oito anos e precisa resolver para que a comunidade não sofra. Em
votação os dois requerimentos. Aprovados por todos os vereadores
presentes. Em discussão indicação do vereador Agripino. Com a
palavra o autor foi chamado por alguns desportistas que praticam
esporte na Beira Rio e pediram que fosse feito reforma daqueles
aparelhos de ginástica que estão desgastados pelo tempo e
danificados e nada mais justo que pedir para prefeitura fazer
recuperação destes aparelhos. Exercício é muito importante na vida
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do ser humano. No fundo da casa de Alvinho tem dois aparelhos,
que seja acrescentado mais alguns. Isso é importante para que a
comunidade desfrute e possa fazer o seu treino diariamente. Em
votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. O Sr.
Presidente fala do pedido do vereador Uilson que acredita que foi
da equipe de esquistossomose que procurou ele pedindo o espaço
para falar nesta Casa no dia 09 de abril. Está liberado para a
próxima sessão. A palavra está franqueada para o grande
expediente. Com a palavra o vereador Marco Líger inicia fazendo
Moção de Gratidão aos atletas que tem levado o nome de nossa
cidade. Especialmente a canoagem, agradece por a prefeita ter
atendido a emenda e destinado R$ 8.000,00 da emenda para a
canoagem, essa é a geração nova da canoagem que vai dar
continuidade a esse trabalho, foram dezessete medalhas
conquistadas. A canoagem no Brasil passa por um problema sério
por falta de representatividade, corte da bolsa atleta. Mas quando
está perto da olimpíada aparece bolsa atleta, patrocínio, entre
outras coisas. O estado da Bahia e o Governo Federal cortou o
bolsa atleta. Recursos que possibilitariam os atletas dar
continuidade a suas atividades com o mínimo. Então quando a
prefeita atende a emenda impositiva, possibilita. Ano que vem é o
ano da olimpíada que é no Japão será um prazer ter um técnico da
Associação Cacaueira de Canoagem que está no Japão e foi de
sua época. Faz cobrança ao Governo do Estado, o governador Ruy
Costa tomou a iniciativa de fazer o Centro de Canoagem, mas está
parado, isso é um absurdo. Quer deixar para o ano que vem perto
da eleição para dizer que inaugurou. O ginásio de esporte que
também está parado, quer deixar para boca da eleição para dizer
que fez obra aqui. Que a prefeita use a deputada e deputados para
resolver isso, não pode deixar para o ano que vem para fazer mídia,
publicidade, para dizer que apoia o esporte, a canoagem e o
governador está lá posando de bom. Essa luta pela canoagem. A
empresa que era contratada deu calote em muitos funcionários,
muitos não receberam seus salários e fornecedores também que
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não receberam pelas vendas, a desculpa é que não tem dinheiro.
Parabeniza o karatê, cita o nome de dois atletas que representaram
Ubaitaba nesse fim de semana porque o esporte é multifacetado. O
advogado que dá assessoria a esta Casa está estudando
possibilidade de criar o bolsa atleta municipal. A câmara não pode
criar despesas para prefeitura, mas pode criar regras para que a
prefeitura a partir de um decreto possa dar o bolsa atleta, é o
mínimo. Para que eles não fiquem como “Dinho Moleza” disse:
mendigando. Precisamos desse apoio mais direcionado ao esporte.
Vê que Ubaitaba está carente em muitas áreas, mas a área do
esporte percebe que caiu muito. Sabemos o que ocorreu com a
seleção no ano passado, espera que não aconteça a mesma coisa
este ano, espera do poder público uma atenção maior para o nosso
esporte. Parabeniza o vereador Messias que tem sido um baluarte
no apoio ao karatê no que é necessário, não só nessa área, mas
verifica o seu apoio em outras áreas. Fala da Secretaria de
Assistência Social que vai trazer pedido de relatório na próxima
sessão das despesas do social para que possam comparar as
cestas básicas que são distribuídas. Pois vê o valor muito alto na
prestação de conta, mas não vê a população recebendo e sim
reclamando. Estando de posse disso, poderão fazer comparação e
saber para onde está indo estas cestas básicas. Deve exercer o
papel de fiscalizador e quer acompanhar de perto esse trabalho da
assistência social. Sobre a educação, quer pedir celeridade a obra
do Colégio CEU que a quadra foi pintada, mas as grades não foram
colocadas, está correndo risco de ter um acidente. A educação teve
recebeu um orçamento de R$ 21.000.000,00, mas não teve dinheiro
para colocar grades. Os ar condicionados estão instalados, mas
não estão ligados, então está faltando um gerenciamento mais ativo
da secretária de educação neste aspecto. A educação já não é de
qualidade, as aulas começam 2h da tarde e termina às 6h, são
coisas que não dá para ficar de braços cruzados, toda sessão
cobrará esse posicionamento. Essa semana vai ao colégio fazer
uma visita ao colégio conversar com Mário Leandro e entender
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DWKJD/79VRNM8LIKJFBZCG

Esta edição encontra-se no site: www.camara.ubaitaba.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Sexta-feira
14 de Junho de 2019
68 - Ano VII - Nº 450

Ubaitaba
ServiçoPúblicoMunicipal
EstadodaBahia

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ:16.429.243/000180

AV.VASCONETO,03FONEFAX(073)32301254




melhor o que tem acontecido ao colégio e a falta de ingestão da
educação. Enquanto Câmara cobrar é o papel dele. Com a palavra
o vereador Messias Aguiar dá um boa noite especial a turma do
karatê, como Marco falou não poderia deixar de parabenizá-los,
pois toda vez que saem, trazem o resultado para nossa cidade.
Parabeniza Alan, Mileide e Luana que são os atletas do karatê que
foram lutar e trouxeram grandes resultados. Sempre trazem bons
resultados, sua surpresa foi Mileide que trouxe três medalhas de
ouro, representando nossa cidade. O karatê em nossa cidade tem
que ser mais visto como a canoagem é. Deixa os parabéns para
essa equipe. Também parabeniza o time do inter-bairro da Ruinha
que deu um show de bola conseguindo a vitória de 3 a 0 para o
Armandão, parabeniza principalmente a equipe. Com a palavra o
vereador Edson diz que a função do vereador é requerer, indicar as
necessidades da comunidade, este é o papel do vereador. E hoje
em conversa com a prefeita, ela lhe garantiu que fará o calçamento
da Rua da Brita que pediu. Está muito alegre e tem certeza que
seus amigos de Faisqueira também estão, desde o primeiro
mandato pedia isso e foi quando abriu aquela rua. Avisa que a
prefeita garantiu a rede de esgoto que seria feito logo depois da que
foi realizada no Novo Olímpia. Isso é melhoria da qualidade de vida
da população. Salienta que fez este requerimento com Agripino e
agora espera a realização dele. Pede um aparte o vereador Marco
Líger diz que a Rua da Brita tem a marca do ex-prefeito Alexandre
Almeida, foi ele quem calçou e fez a rede de esgoto de uma parte,
tem a outra parte para fazer, mas o serviço que tem já realizado foi
feito por Alexandre e agora tem a outra parte que a prefeita pode
fazer, no caso complementar o serviço. Tanto que Alexandre é
muito querido na Rua da Brita pelo trabalho realizado, além do
trabalho social que realizou. Volta à palavra para o vereador Edson
diz que o que falou foi que pediu para abrir quando foi vereador no
seu primeiro mandato. Agora está requerendo o calçamento da rua
que pediu para abrir. O ex-prefeito fez um pedaço da porta de Toim
até encontrar a valeta, mas quem mora nas travessas não tem e
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agora vai se tornar realidade. O Sr. Presidente vê seus colegas
cobrando calçamento, também a prefeita realizando emendas
impositivas e não poderia deixar de pedir a prefeita que fosse um
dos contemplados, colocou sua emenda toda para o bairro José
Almir para ser calçada a rua de baixo que ela lhe prestigie e
aqueles moradores sejam agraciados com seu pedido. Com a
palavra o vereador Uilson diz que é uma bela cobrança do Sr.
Presidente, parte de sua emenda foi destinada para lá também. Faz
cobrança ao Secretário, os moradores do bairro José Almir andam
cobrando muito com respeito aos animais, inclusive teve um animal
que correu atrás de uma criança. Existe muito terreno vazio cheio
de mato que o secretário cobre dos donos que faça a limpeza.
Também pediu que fosse averiguado entre o Shopping Canoas e O
Fazendão, que veja o proprietário do imóvel que faz fundo a Beira
Rio, pois os pés de embaúbas podem cair na rede de energia. A
embaúba é um grande condutor de energia e vai fechar curto. O Sr.
Ito da Praça da Feira lhe fez essa cobrança e agora está fazendo
este pedido. Pede um aparte o vereador Edson diz que é louvável o
pedido, corrente elétrica é muito prejudicial. Se acontecer um
acidente pode fazer vitimas, acrescenta que poderia tanto a
Secretaria do Meio Ambiente como de Obras poderiam
disponibilizar o número de whatsapp, pois pode ajudar e muito, o
morador tira foto e manda para Secretaria e seria bem mais rápido
e mais prático. Volta à palavra para o vereador Uilson diz que isso é
importante. A emergência do shopping canoas é grande. Se der um
vento e cair parte da cidade vai ficar sem energia. Diz que esteve
na cantina e em algumas escolas para observar o momento que é
servida a merenda escolar. Na segunda é servido biscoito com
suco, nos outros dias são outras coisas. Diz que Sandro Régis
estará aqui no próximo dia 12 entregando a van para servir a
comunidade, onde José Carlos foi buscar e está apenas esperando
a data para a entrega, essa van atenderá toda a comunidade rural.
Conversou com o deputado Sandro Régis que confirmou sua
presença e estava falando dos seus projetos. Inclusive derivados do
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cacau na merenda escolar. Não havendo mais quem fizesse uso. O
Sr. Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a
sessão. E para constar, lavrei a presente ata. Em 09 de abril de
2019.
Ismaile Mota dos Santos
Presidente

Geraldo Braga dos Santos
1º Secretário

Edson Simões Freitas
2º Secretário

José Nilton Lemos Viana
Vereador

Agripino Ribeiro Neto
Vereador

Marco Alexandre Souza Líger
Vereador

José Messias Araújo de Aguiar
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador
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Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ubaitaba,
primeiro período do terceiro ano Legislativo de dois mil e dezenove.
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, à Av. Vasco
Neto, s/n, Centro, em Ubaitaba Bahia, no Salão da Câmara
Municipal reuniram-se sob a presidência do Sr. Ismaile Mota dos
Santos e demais vereadores Geraldo Braga dos Santos, Edson
Simões Freitas, José Nilton Lemos Viana,Agripino Ribeiro
Neto,Marco Alexandre Souza Liger, José Messias Araújo de Aguiar,
Antônio Alcântara Porqueres e Uilson Santos de Oliveira. Aberta a
Sessão, foi feita a chamada dos vereadores e contatada a ausência
dos edis Luiz Gustavo Lemos Magalhães e Welton Ribeiro dos
Santos que foram justificadas. Foi feita a oração do Pai Nosso. O
Sr. Presidente colocou em votação a Ata da sessão do dia dois de
abril de dois mil e dezenove que foi aprovada por todos os
vereadores presentes. A palavra fora passada para o primeiro
secretario o edil Geraldo Braga para fazer a leitura da ordem do
expediente com a seguinte discussões e votações: Projeto de Lei
nº. 005/2019 de 29 de março de 2019 que Concede Título de
Cidadão Ubaitabense ao Sr. Robson dos Santos de Jesus dá outras
providências, autor - Luiz Gustavo Lemos Magalhães Justificativa o
senhor Robson dos Santos de Jesus, natural de Ituberá Bahia,
adotou Ubaitaba como a sua terra natal há 27 anos, reside na Rua
Júlio Nascimento, por vários anos, exerceu as profissões de
ajudante pedreiro, ajudante de eletricista, funções essas que
sempre prestou serviço as pessoas desse município, prestando
serviço comunitário esportivo no bairro Armandão. Hoje está
trabalhando neste município com motorista de ambulância
transporta os pacientes com muita dedicação. Assim acha justa a
homenagem. Mensagens de 003/2019, encaminhando Projeto de
Lei que Institui o Refis 2019, programa de recuperação fiscal do
município de Ubaitaba para as pessoas Físicas, Jurídicas em débito
com a Fazenda Municipal. A medida tem a finalidade de incentivar a
população a regularização dos tributos, bem como visualizar e
aumentar o elemento da receita tributária do município. Mensagem
de Lei 002/2019, encaminhando Projeto de Lei nº. 02/2009 que
Autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato de concessão de
direito real de uso de terrenos públicos remunerada ou gratuita por
tempo certo ou indeterminado. O presente processo busca
regularizar a construção existente do município em terreno de
propriedade pública do município que ali se estabelece documentos
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hábil para comprovar a legitimidade de sua posse permanecendo a
propriedade do solo junto à municipalidade as demais. Projeto de
Lei n.º 02/2019 que autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato
de concessão de direito real de uso de terrenos públicos
remunerada gratuitamente por tempo certo ou indeterminado. Ofício
nº. 21/2009, da Secretaria de Administração, em resposta ao
vereador Marco Líger, referente ao cartório de registro de imóvel,
nesta augusta Casa de Lei como é de conhecimento de todos os
cartórios do Regimento de imóvel localizado neste município de
acordo com a Constituição Federal em seu artigo 236 e seus
parágrafos, no qual realiza suas tarefas de forma privada, não tem
vínculo de competência e fiscalização junto à Prefeitura Municipal
de Ubaitaba, portanto não temos ingerência nenhuma no mesmo,
mas preocupado também com a situação relatada por vossa
excelência estive presente no cartório de registro de imóveis para
um diálogo de estabelecimento tendo sido informado que o registro
de imóvel de pessoa Jurídica o prazo é de 15 dias úteis e para as
pessoas Físicas prazo de 30 dias a 45 dias úteis sem qualquer
pendência de documentação tentaremos estar sempre atento aos
anseios da comunidade desde já agradecemos o apoio desta casa
e dos nobres Edis. Indicação, do vereador Antônio Porqueres, à
Chefe do Poder Executivo junto à Secretaria de Obras que veja a
possibilidade de construir um banheiro público na Praça Dr. Xavier,
nas imediações do Supermercado Casa Nova. Do Sr. Tássio
Silveira Oliveira, solicitando espaço junto à Câmara no dia 17 de
abril de 2019 das 8 horas às 17, a fim de ser realizado as inscrições
do curso preparatório para a carreira militar, sendo de nossa
responsabilidade de qualquer prejuízo causado ao patrimônio e a
terceiros, face ao treinamento das pessoas jurídicas de direito
privado. A palavra retorna para o Sr.Presidente que encaminha para
a Comissão de Justiça e Redação e,Finanças, Orçamento e Contas
o Projeto de Lei n.º 02/2019 de autoria do Poder Executivo que
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de
concessão de direito real de uso do terreno público remunerada ou
gratuita por tempo certo ou indeterminado, complementa dizendo
que o projeto é de suma importância para que a prefeita venha
fazer doações de alguns terrenos e percebe o anseio da
comunidade cobrando do Executivo poder regular a documentação
do seu imóvel, por isso pede às duas comissões que tenha
celeridade no parecer desse projeto que é de suma importância
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para nossa comunidade.Projeto de Lei de nº03/2019 que Institui o
programa de parcelamento de débito e recuperação fiscal REFIS
2019, do município de Ubaitaba e dá outras providências, este é um
outro projeto de suma importância, envia para as duas comissões
conjuntas e mais uma vez pede que tenha celeridade e façam esse
parecer conjunto.Projeto de Lei nº 05, do Vereador Luiz Gustavo
que Concede Título de Cidadão ao Sr. Robson dos Santos de Jesus
dá outras providências, encaminha para a Comissão de Justiça e
Redação e na próxima sessão quando for exarado o parecer, o
autor do projeto poderá se pronunciar.Explica que os funcionários
que pediram o espaço, o Sr. Alberto pediu para que adiasse a vinda
dele, pois estão providenciando um data show para explanar melhor
o trabalho deles e por isso pediu para ficar para próxima
sessão.Explica que como esse mês tem cinco terças-feiras, na
última, não haverá sessão, pois só podem realizar quatro sessões
no mês,no dia 30 não haverá sessão, informa apenas para que
todos tenham ciência. Em discussão Indicação do vereador Antônio
Porqueres solicitando que faça um sanitário público na Praça
Dr.Xavier nas imediações do Supermercado Casa Nova. Com a
palavra o autor diz que foi procurado por alguns barraqueiros e
mototaxistas, e ao andar em algumas cidades observou que tem na
praça um sanitário público, e Ubaitaba não tem. O movimento na
praça é grande e deveria ter. Em votação. Aprovado por todos os
vereadores presentes. O vereador Marco Líger pede a palavra para
fazer um requerimento verbal. O Sr. Presidente submete ao
Plenário, uma vez que o plenário aceitou a palavra fica franqueada
para o vereador. Com a palavra o vereador Marco Líger diz que tem
um requerimento simples, o líder do governo no ano passado ficou
de trazer a pedido do vereador Luiz Gustavo, o relatório de
despesas com infra-estrutura de recurso próprio que a prefeitura
havia feito os gastos do ano passado, foi uma enorme discussão
aqui, sabe que ficou só nisso, mas queria formalizar a prefeitura, ao
secretário de administração e a prefeita porque afinal de contas é
um Projeto de Lei de autoria da prefeita Sueli que foi aprovado
nessa Casa por ela para que 40% dos recursos públicos de receita
própria fosse aplicado em infra-estrutura urbana: calçamento e
pavimentação, teve nos dois últimos anos quase três milhões de
receita própria, 40% de três milhões é um valor considerável e nós
não tem visto esses gastos sendo efetuados, então para que
possam fiscalizar, dar uma satisfação à comunidade, sobre o que é
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feito com a receita própria do município, faz solicitação ao
Secretário que conceda um relatório da arrecadação de 2017 e
2018 e se essa Lei foi cumprida na aplicação dos 40% com
infraestrutura urbana, é um requerimento simples, mas para que
possam ter em mãos uma resposta do Executivo formalizada. Em
discussão. Em votação o requerimento do vereador Marco Líger.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Com a palavra para o
vereador Agripino Neto que faz uma Moção de Aplausos diz que
tem notado há duas semanas que em nossa cidade tem ficado
alguns policiais andando no Centro, em frente ao Otacílio,ao lado
do Colégio CEU e na Praça Cultural e também próximo ao Banco
do Brasil e isso era corriqueiro anteriormente, foi informado pelo
Major Marinho que foram formados 15 novos policiais e colocou a
disposição e ficam de prontidão nas ruas de Ubaitaba sempre se
locomovendo, isso dá uma sensação de segurança, achou muito
louvável a atitude do Major Marinho que ele pudesse continuar e
manter durante o tempo necessário esses policiais porque dá mais
segurança. Pede um aparte o vereador Antônio Porqueres pede
que essa Moção se estenda ao Secretário de Segurança Pública, a
Coordenação da Polícia Militar da Bahia e até o gabinete do Sr. Rui
Costa, porque realmente o Major está de parabéns pelo que antes
estava Ubaitaba. Pede um aparte o vereador Geraldo Braga diz que
é muito louvável essa Moção de Aplausos do vereador, quando se
deparou com essas novas guarnições nova que está nas ruas foi
até a companhia da Polícia Militar conversar com o Major Marinho o
mesmo informou que essa era sua preocupação se esses policiais
novos que estão aqui iam ser temporários foi informado que chegou
15 novos policiais, vai ser da companhia de Ubaitaba chegou para
nossa cidade para reforçar a nossa e nos da mais segurança, então
está de parabéns a vossa Moção de Aplausos porque a cidade
estava passando por momentos perturbadores, a população estava
com medo com muitos assaltos e roubos de celulares, então isso
traz uma segurança maior para o comércio e para os moradores da
nossa cidade.Pede um aparte o vereador Edson Simões esta Casa
está feliz, onde estão fazendo essa Moção de Aplausos com muito
carinho e dizer que é muito bom andar na cidade e deparar com os
policiais andando pelas ruas, na porta do colégio CEU, pois as
pessoas se sentem mais seguras, tem certeza que o Major Marinho
nesse momento está ouvindo e solicita que se estenda também
para o distrito Faisqueira, como tem 15 policiais para dar mais
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reforço aos efetivos que aqui vem trabalhando há mais tempo vai
deixar a população mais segura, mais tranquila, porque na semana
passada, antes dos policiais chegarem, uma vizinha sua foi
assaltada, então estes policiais estão para dar tranquilidade a nossa
comunidade,por isso parabeniza o Major Marinho. Pede um aparte
o vereador Uilson diz que é louvável a Moção de Aplausos,
parabeniza também o Secretário de Segurança do Estado da Bahia,
o Major Marinho chegou a nossa cidade para somar e vem fazendo
um belíssimo trabalho não poderia deixar de parabenizar a parceria
da gestora Sueli Carneiro que também tem uma grande parcela
com essa parceria com a polícia militar. Volta a palavra para o
vereador Agripino Neto diz que realmente Major Marinho tem feito
um diferencial muito grande na nossa comunidade é realmente veio
somar e o índice de criminalidade caiu muito, isso tem que
reconhecer, também a polícia civil através de Adelino Loyola Neto
também tem feito um trabalho muito bom, é um delegado
competente, filho da nossa cidade, que veio também somar, então
estamos realmente bem servido Polícia Civil a Polícia Militar e nada
mais justo que essa Moção de Aplausos, queria agradecer a
palavra de todos, espera que ele realmente possa manter esses
policiais no dia a dia na nossa cidade e parabeniza também o Major
e toda a Corporação. O Sr. Presidente diz que como é subscrito por
todos os vereadores não colocará em votação. A palavra é
franqueada para o Grande Expediente. Com a palavra o Edil Marco
Liger primeiro se reporta ao Ofício do secretário Leilson que talvez
não tenha entendido bem ou não tenha conhecimento da matéria a
qual se reportou na semana passada, quando ele responde
informando que o cartório é terceirizado, que é uma empresa que
não tem nada a ver com a prefeitura, isso sabe, na verdade parece
que não entendeu o que disse aqui é que a comunidade
ubaitabense, CDL, OAB, Caixa Econômica, Rotary estavam
preocupados com a atividade do cartório de registro de imóveis na
nossa cidade porque a menina que passou no concurso mora em
Belo Horizonte e substabeleceu para uma outra pessoa substituta,
uma estagiária de direito no cartório de Ubaitaba e as coisas têm
ficado muito travadas, para se conseguir financiamento na Caixa
Econômica tem sido uma dificuldade, precisa-se de alguns
requisitos do cartório que foi privatizado, terceirizado e o
atendimento não tem sido a contento. Se referiu a prefeitura para
que ela enviasse o Projeto de Lei, que foi lido hoje, que verifica a
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doação de áreas menores do que 125m para que a população de
Ubaitaba que tem sua casa edificada, mas que não tem escritura a
prefeita suka pudesse fazer a doação e regularizar a escritura
dessas pessoas quiser fazer um financiamento e quiser ir no
cartório. Foi isso que falou, ele não entendeu fez um ofício de
resposta de divergente, querendo explicar que a prefeitura não tem
nada a ver com a Cartório, acha que ele precisa ouvir melhor, caso
tenha dúvida, deixa uma dica: ouve a gravação e se informa melhor,
para responder a contento, acredita que seria esse o caminho, hoje
mesmo ouviu no finalzinho da entrevista dele na FM Ubaitaba
falando sobre a receita tributária e que a CGU ia formar um grupo
que vai fiscalizar receita de tributária, pergunta desde quando isso é
competência da União, a receita tributária é de responsabilidade
municipal, precisa se informar um pouquinho antes está falando
determinadas coisas, porque fala na FM para muitas pessoas e está
passando informação errada, como se fosse amedrontar. Não tem
nada ver com CGU, receita tributária é receita municipal, a Câmara
fiscaliza a receita tributária, o que a CGU fiscaliza são as verbas
federais: as verbas do Fundeb, da Saúde, PSF, do Social, então
precisa se informar direito. Sabe que ele é novo, tem muita boa
vontade, mas precisa aprender para poder dar informações erradas
a comunidade. Continua solicitando que ele se debruce sobre isso a
frente do setor de tributos, a pessoa de Laerte, que com muita
competência retornou a gerência de tributos, pois sabe a habilidade
do conhecimento que tem especialidade na área e por causa dele
chegou aqui esse projeto do refis, sabe que foi pedido dele a
prefeita para que pudesse ser feito o refinanciamento das dívidas e
a receita do município aumentasse o que é o refis a pessoa tem um
débito lá de 5 anos de IPTU tem juros multa e correção com refis
vai poder dá um desconto vá lá e quite, isso facilita a vida da
comunidade e aumenta arrecadação do município. Parabeniza a
iniciativa do refis, tivemos um refis no governo anterior por iniciativa
também de Laerte, que era gerente tributos, então fica os parabéns
para essa iniciativa que realmente vai aumentar os recursos do
município e aí é onde chega no recurso do município. A prefeita
falava muito quando vereadora sobre o recurso municipal,
arrecadou mais de três milhões desde quando ela entrou, pergunta
onde está aplicado, de obra com recursos próprios nós não tem
20% dos três milhões arrecadados até hoje. E a lei que ela criou diz
que tem que aplicar no mínimo 40% com infra-estrutura que no
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caso seria calçamento, saneamento básico, então fez esse
requerimento para que possam acompanhar com mais fiscalização
com mais veemência, não deixando escapar esses detalhes. Para
encerrar fala sobre as fisioterapeutas da saúde, José Carlos, como
vereador cobrava muito fisioterapeuta e hoje o município está
carente de fisioterapeutas só tem uma para atender a rede, aí se
você não tiver condição de ir para Aurelino Leal, onde está
atendendo muito bem, diga-se de passagem, fica a mercê, pois só
tem uma menina fisioterapeuta para atender. No governo passado,
tinha um fisioterapeuta por PSF e agora tem apenas um para
atender a cidade toda e a menina não dá conta, então tem várias
pessoas idosas, seqüelas de AVC, outras situações de saúde,
algumas crianças especiais, perguntar para a prefeita e para José
Carlos cadê os fisioterapeutas, outra coisa que pergunta é sobre as
audiências públicas da Saúde que até hoje não fizeram uma
audiência pública, conhece o secretario, sabe do conhecimento que
ele tem, de sua responsabilidade então não é uma pessoa que
chegou agora como Leilson Oliveira, que muita gente não conhece
o assunto, mas está falando com o José Carlos que conhece, que já
está há muito tempo na saúde, então precisam ser marcadas as
audiências da saúde para prestar contas dos quadrimestres, é caso
de bloqueio de recursos, de afastamento de prefeito e improbidade,
faz apelo para que de modo transparente possam abrir a caixapreta para fazer verificação das despesas da saúde. Sabe que se
José Carlos tiver autonomia e tiver condição conseguirá fazer uma
boa administração a frente da secretaria de saúde. Fala da
disponibilidade das contas da prefeita, mas informa a comunidade
pode verificar via internet, aqui na Câmara e também ir na prefeitura
requerer vistas dos processos, esses processos devem estar
disponíveis lá na Prefeitura se der tempo amanhã pela manhã quer
ir à prefeitura pessoalmente verificar se já estão disponíveis as
pastas para que possam em loco verificar também, se assim
quiserem porque a própria Lei diz: essas pastas devem ficar
disponíveis lá e no TCM para que qualquer cidadão possa
fiscalizar. Por último, um assunto muito grave, tem muita gente
recebendo na folha e não trabalha, não é apenas um caso, já está
com relação de algumas pessoas, isso é caso de improbidade
administrativa, de afastamento da prefeita, tem relação de pessoas
que não trabalham, que exercem outra atividade e estão recebendo,
já tem provas em mãos. Outro aviso que deixa é sobre a licitação
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da prefeitura que brinca com o Diário Oficial como se fosse um
joguinho de videogame, não publica determinados atos na data
correta, e depois retroativamente publica. Faz isso com várias
coisas: com leis, com licitações e lembra que Dr. Wilson foi afastado
por esse motivo, do Diário Oficial, e tem provas, a chefe do setor de
licitação, o secretario de administração, a prefeita, o procurador
jurídico, porque tem provas de que está havendo manipulação no
Diário Oficial, é um caso urgente, que precisa ser tomado
providências. Para finalizar mesmo os concursados ganharam em
Salvador, a prefeita falou na FM que o prefeito Bêda fez um Decreto
errado por isso que ela anulou, o ex Prefeito respondeu que fez
errada então o Promotor foi favorável ao decreto, o Juiz também
favorável ao decreto, subiu para Salvador e lá a promotoria e os
Desembargadores colegiado que foi julgado no pleno julgou
procedente o decreto municipal que reconhece o direito dos
Servidores Municipais, era uma bandeira que a prefeita batia tanto e
agora ela recorreu já soube que está preparando o recurso desse
ato dessa vitória que os concursados tiveram Salvador, o Decreto
foi feito apenas para a correção do salário que a Lei fala que deve
ser feito por isso ganhou aqui Ubaitaba por isso ganhou lá em
Salvador e se vai para Brasília ganhar novamente, mas fica uma
decepção para a prefeita porque tem dito constantemente se ela
realizasse metade daquilo que ela criticava nessa Casa a
aprovação do governo dela estaria com quase 80%. E é lamentável
essa situação em relação aos concussados do nosso município
espera que muito em breve quando não houver mais recurso ela
possa assim pagar o direito devido aos funcionários do nosso
município. Com a palavra o edil José Nilton lembra um
requerimento que foi feito no mês passado ao Secretário de
Administração que falou da retirada das sucatas dos carros das
ruas que estão há mais de seis meses quando comentei com ele o
mesmo já estava agilizando, enviando notificações para os
proprietários desses veículos, faz uma observação ao coordenador
da saúde ou secretário de saúde que também mande os agentes
para fazer a prevenção da dengue porque esses carros e ônibus
que estão parados, principalmente na Av. Walter Passos estão com
acúmulo de água e está voltando a epidemia de novo da dengue, já
tem um quadro grande de virose em Ubaitaba, queria fazer também
um convite e ao mesmo tempo a uma homenagem a uma pessoa
que acha que todas as empresas teria orgulho de ter um funcionário
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desse, que é pontual, nunca faltou a uma sessão e por isso queria
fazer um convite para que ele possa falar um pouco sobre a dengue
que é o Sr. Elias da Dengue, tem orgulho de vê-lo nesta Casa. Com
a palavra o edil Geraldo Braga diz que as palavras de José Nilton
são boas em homenagem a Elias, é um conhecedor realmente da
área, então seria muito bom mesmo a palestra com ele. Faz uma
cobrança, que já foi feito, pois já fez esse requerimento pedindo
refletor da Rua A e Rua B do Maria Olímpia, ontem a noite esteve lá
e ficou observando aquelas ruas são muito escuras, as duas: a do
fundo do cemitério e ao lado, essa cobrança dos moradores vem há
muito tempo, no ano passado fez esse requerimento, mas não foi
contemplado, então pede a Nilton Salles que dê uma atenção para
os moradores que tanto precisa dessa iluminação, tem três buracos
na rua que as pessoas fecharam com medo de algum carro descer
e cair porque com essa chuva abriu três buracos na Rua A, então
aproveita o ensejo e pede que Nilton Sales que envie uma equipe
àquele local para corrigir esses problemas e os moradores daquela
localidade vão com certeza agradecer. Fala do lembrete que Leilson
enviou logo cedo que assinou o contrato com a empresa que para
fazer a limpeza do poço artesiano dos Melos que dia 11 começará a
realizar o trabalho, também lembra que foi assinada a ordem de
serviço da Rua Serrinha para fazer o contorno daquele anel e o
PSF no Zitão, parabeniza os deputados junto com a prefeita que
deram essa emenda para fazer essas obras e acredita que em
poucos dias começará o serviço. Não havendo mais quem fizesse
uso da palavra o Sr. Presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada a Sessão. E para constar, lavrei a presente ata.
Em 16 de abril de 2019.

Ismaile Mota dos Santos.
Presidente

Geraldo Braga dos Santos
1º Secretário

Edson Simões Freitas
2º Secretário

José Nilton Lemos Viana
Vereador
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Continuação da Ata de 09 de abril de 2019.

Agripino Ribeiro Neto
Vereador

Marco Alexandre Souza Líger
Vereador

José Messias Araújo de Aguiar
Vereador

Antônio Alcântara Porqueres
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador
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Ata da Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ubaitaba,
primeiro período do terceiro ano Legislativo de dois mil e dezenove.
Aos dezesseis dias abril de dois mil e dezenove, à Av. Vasco Neto,
s/n, Centro, em Ubaitaba Bahia,no salão da Câmara Municipal
reuniram-se sob a presidência do Sr. Ismaile Mota dos Santos e
demais vereadores Geraldo Braga dos Santos, Edson Simões
Freitas, Luiz Gustavo Lemos Magalhães, Welton Ribeiro dos
Santos, José Nilton Lemos Viana,Agripino Ribeiro Neto, Marco
Alexandre Souza Líger, Antônio Alcântara Porqueres e Uilson
Santos de Oliveira. Aberta a Sessão, foi feita a chamada dos
vereadores e constatada a ausência do edil José Messias Araújo de
Aguiar que fora justificada. Em votação a ata da sessão do dia nove
de abril de dois mil e dezenove que fora aprovada por todos os
vereadores presentes. O Sr. Presidente passou a palavra para o
segundo secretário o edil Geraldo Braga para fazer a leitura do
expediente. Publicação da pauta da Ordem do Dia a ser realizado
na sessão ordinária do dia 16 de Abril de 2019 com a seguinte
discussão: audiência pública, atualização da Lei Orgânica
Municipal, tema: Saúde e Educação. Continua falando que tem dois
projetos que entrariam na pauta, mas foram retirados para dar
prioridade a audiência pública. O Sr. Presidente cumprimenta e
agradece a presença de todos os munícipes, funcionários
municipais e os secretários presentes em seguida passa a palavra
para Dr. Joabs. Com a palavra Dr. Joabs cumprimentou
cordialmente a todos os presentes, fez comentários sobre sua
preocupação do não comparecimento da comunidade para
apreciação dessa sessão exercendo seu papel de cidadão. Fala
que iniciou seu trabalho nessa Casa o ano passado ainda sem
nenhuma formatação, com algumas conversações no que diz
respeito a reestruturação da Lei Orgânica Municipal. Explica como
aconteceu a Lei Orgânica, o motivo foi por causa de uma grande
transformação em 1988, uma nova carta Republicana, a nossa
Constituição Federal, que a constituição cidadã outorga, dá ao
município a oportunidade de ter sua Lei Orgânica, ou seja, foi
construída a forma como se queria viver, pode ser só os vereadores
sozinhos fazendo isso, é necessário que a sociedade participe
desse processo. Nenhuma Lei fica para sempre, precisam de
atualização, neste caso, a Lei Orgânica de Ubaitaba, ela será só
meramente atualizada em virtude do tempo que ela ficou sem
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atualização, na verdade aconteceu uma macro reforma e reforma
orgânica, são 120 artigos reformados é um número grande, mas
isso vai ser uma única vez, que é este ano, será realizada uma
nova atualização daqui a 15 ou 25 anos, não precisará mais fazer, a
Constituição Federal tem mais de 100 emendas para se adequar
aos novos tempos e realidade. Usa o exemplo dos Estados Unidos,
o Brasil é uma República Federativa, sem a Lei Orgânica, vereador
em Ubaitaba não pode fazer nada. Isso é o chamado princípio da
simetria, centro do Brasil, Brasília inclusive onde fica boa parte do
nosso dinheiro, aproveita e dá notícia importante, em Agosto está
voltando mais 1% um por cento do FPM do município, que não
confundam o percentual de aumento, esse 1% lá significa 6 ou 7
por cento de aumento aqui. Conversou com o Sr. Presidente como
será feita a reforma da Lei Orgânica de Ubaitaba, porque essa Lei
não trata da vida do vereador, nem do professor isoladamente, do
agente de saúde ou do profissional de saúde isoladamente, trata
das questões genéricas que dizem respeito ao município de
Ubaitaba, questões genéricas são as políticas sociais e
econômicas,as atribuições são as competências, os deveres são as
obrigações do prefeito e dos vereadores,também a preservação do
Rio de Contas, agricultura e tem sido assunto de diversas
reuniões.O comércio vai expandir é desta forma que é indústria vai
acontecer, que o serviço cidadão igualmente e de tal forma que
todas as questões que dizem respeito a parte legal,algumas coisas
vão acontecer, muitas pessoas questionaram que isso se trata de
assuntos endêmico, tem um detalhe que considera muito, hoje
conversou isso no município de Eunápolis: todo município que tem
uma Lei Orgânica atualizada, fica mais fácil entender e
compreender de quem é a obrigação, é de Ilhéus,sempre passa
aqui quatro vezes por mês, gosta do Sul da Bahia, já poderia morar
fora, mas quer morrer aqui no sul da Bahia é nossa terra,preocupase muito a falta de compromisso aqui no sul da Bahia, esteve
recentemente em um lugar chamado de Ibitiara tem seis ou sete
associações, participação popular nos eventos, nas reuniões o povo
elege associação de moradores e depois começa a reclamar e
reivindicar do presidente dizendo que não faz nada, como se o
presidente fosse responsável por resolver a vida do bairro com a
sujeira que está na porta da casa de cada um, não é o presidente,
todos
somos
responsáveis
pelo
desenvolvimento,
o
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comprometimento e o amor que temos por Ubaitaba é proporcional,
se eu não varro o meu passeio, não posso reclamar da prefeitura. O
que aconteceu em Ilhéus, a prefeitura está varrendo o passeio das
pessoas e é crime de responsabilidade do prefeito varrer passeio
porque é propriedade privada de domínio público, a prefeitura pode
multar qualquer cidadão que deixe qualquer objeto como: areia
britas, tijolos e etc em cima do passeio porque está na Lei, criou a
cultura aqui, cada um faz o quiser, interpretação de cidadania não
são só obrigações para vereador e prefeito não, é também para o
cidadão e a Lei Orgânica fala desses assuntos, a beleza do
município é proporcional mais pelo amor que temos pela cidade e
as pessoas que falam sobre taxa codificam, ela é genérica,
generalizou, assuntos das políticas econômicas sociais do
município que tem um compromisso da sociedade nesse aspecto
fundamental,devem trabalhar no período e dar também um prazo
para todo cidadão dizer o que ele quiser, não devem se preocupar
com isso,falar das ideias que queira para Ubaitaba, entrega aqui na
Câmara, assina se quiser, se não quiser também, a ideia terá seu
conteúdo interpretado e sendo legal já será enviado. Quem vota a
Lei Orgânica são os vereadores está no artigo 30, da Constituição
Federal, o prazo para o cidadão é o último dia de maio, tem 45 dias
para o cidadão, segmentos organizados da sociedade e
associações, sindicatos, servidores da Educação,agentes
comunitários de Saúde, professores,educadores, pedagogo,
coordenadores,supervisores, vice-diretor, servidores da saúde, tudo
que tiver no organograma de segmento organizado em quantos
mais elementos organizados, a proposta é que 15 de junho esteja
tudo em mãos porque é preciso que o escritório que está fazendo a
parte legal,terá menos de 45 dias para construir todo esse Projeto
que está chegando até aqui e transformar em texto para os
vereadores abrir aqui dia primeiro de Agosto com o documento, tem
que ter um prazo, senão depois vai correr solta.Depois de votado já
vai para gráfica para construir um texto legal para entregar a nova
Lei Orgânica do Município de Ubaitaba, então as pessoas que neste
prazo de tempo que desejar participar tem até o último dia de maio
em conjunto com seu segmento organizado, tem até o dia 15 de
junho é um prazo bom todas as ideias que queiram para saúde,
educação, tudo que quiser, o escritório vai fazer o que chama de
peneira, que tem assuntos que são inerentes a texto e Lei Orgânica
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não é inerente, vai para os códigos, às vezes para constitucionais
das leis ordinárias e das leis complementares, os planos de cargos,
as estruturas administrativas e tudo isso que passar primeiro vai ser
transformado no texto legal, segundo a regra ABNT que é
Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a partir daí os
vereadores tem o direito de aprovar. Diz que é um cidadão, que
cumpre todas as suas obrigações corretamente, paga impostos,
fiscaliza, é cidadão de bem que fiscaliza o vereador,o prefeito e
pode criticar, não faz juízo de ninguém, mas é preciso saber porque
critica, tem papel de cidadão constitucional, também o cidadão tem
todo o direito de reivindicar, a Lei Orgânica deixa claro qual o papel
da saúde em Ubaitaba, para a Educação de Ubaitaba, um modelo
muito interessante, é o chamado modelo tutorial,que é o professor
da EMARC em Uruçuca, é palestrante, professor de direito
constitucional, achou muito interessante essa proposta no tutorial
para a escola, que faça um diagnóstico e chega 456 alunos,os
alunos precisam disso, um tratamento diferenciado, é preciso ter
planejamento para montar o Projeto e executar.Saíram do processo
de gerenciamento de municípios que é quando toda a equipe do
município Câmara, às autarquias, Fundações trabalhando com FPM
e ICMS, gestão que trabalha com os recursos federais, os recursos
estaduais, municipais e mais a capacidade de planejar e de fazer
gestão, em geral Ubaitaba tem potencial na agricultura.Tem uma
coisa que acha que Ubaitaba despreza há 20 anos, que a BR-101.
Com a palavra o edil Edson Simões comenta que o dinheiro está
passando na porta da cidade de Ubaitaba, mas infelizmente a BR
101 não é utilizada como se deveria. Volta a palavra para o Dr.
Joabs faz dois comentários da política e de saúde na Lei Orgânica
daqui, que contempla planejar, organizar, dirigir, controlar, executar
e controlar vigilância epidemiológica, vigilância sanitária,
alimentação e nutrição em todo o conjunto de regras previstas para
saúde, quem precisar, independente de abrir na internet pode
solicitar uma cópia, que acredita que não vai se negar, qualquer
cidadão mesmo que não tenha computador em casa, tem todo o
conjunto de ações de saúde propostas, tem toda a área que
abrange a área geográfica de Ubaitaba. Aquele que é profissional
de saúde e qualquer das esferas, a partir de sua experiência de
vida, da sua experiência profissional de saúde, dizer a Câmara:
“estou aqui como um cidadão ofertando, oferecendo, colaborando,
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ajudando para acontecer esse tipo de ação de saúde.” Os
vereadores se sentirão felizes e estão recepcionando emendas da
sociedade, mas se não quiser fazer individualmente, procure o seu
sindicato, Associação dos Servidores da Saúde, devem se reunir
com outras cidades como Canavieira que se reuniu em Mucurici,
Guaratinga. Em Itabela se reuniu há 45 dias, fizeram o documento
em duas a três horas e ofertaram as suas propostas, vai colaborar
com a qualidade das leis do seu município, com a maior lei do seu
município, sempre diz que se a Bíblia é o livro espiritual de todos
nós e Ubaitaba para a maioria, pelo mesmo a Lei Orgânica é o livro
material,solicitou que fosse feita uma lista de presenças de
assinatura, com as pessoas presentes nesta audiência pública, no
futuro vai encontrar na Câmara a sua assinatura que participaram
da atualização da Lei do Município, para concluir fala da Educação,
Cultura e Desporto porque tradicionalmente são da cultura, sempre
atrelado no Brasil a questão da educação, termina fazendo
Ministérios diferentes, agora diminuiu vai da questão das
obrigações que tem que ter no município, tem que ter plano de
carreira, estatuto do magistério, democracia, plano municipal e os
conselhos da estrada, também da forma como será constituído
esses órgãos em que pese de regra federal, inerente fato
interessante nos primeiros 10 anos da promulgação da
Constituição, isso não se usa mais, hoje em dia não faz nenhuma
citação de data da Constituição,Legislação vigente, isso quer dizer
que qualquer alteração na regra Federal.Assegurar a todos o pleno
exercício dos direitos culturais, também da questão de como se
dará o desporto, faz um comentário: já que vai ficar disponível aqui
para todo mundo dos textos para quem precisa. Fala da canoagem,
sendo daqui o campeão mundial nessa cidade, Ubaitaba deve muito
a Izaquias Queiroz em nenhum momento renegou as origens e isso
é muito bom, então a ideia é atualizar totalmente o texto da Lei
Orgânica, colocar em consonância com a Legislação Federal, a
própria Constituição Federal, qual o papel da prefeita, da Câmara
dos Vereadores quais são as atribuições e competências, a questão
da exploração da BR 101, é a questão do cacau, do rio, é a questão
das possibilidades na agropecuária e cultural, tudo isso está na Lei
Orgânica clara, objetiva e identificada nos seus aspectos, isso não é
possível fazer sozinho, com o vereador só é possível que a
sociedade que está aqui excelente reunião essa de hoje dizendo
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estamos aqui querendo participar e depois fiscalizar que a
sociedade tem capacidade de fiscalizar. Abre a palavra para
qualquer cidadão perguntar o que quiser sobre como proceder,
passa para o seu e-mail, enviando aqui ou pessoalmente se desejar
por escrito acha que não vai ter dificuldade. Devolve a palavra ao
Sr. Presidente e qualquer questionamento, terá o prazer de
responder. Com a palavra o Secretario de Saúde, José Carlos
Lona, parabeniza o Dr. Joabs e a Câmara pela importante audiência
pública, acredita que a Lei Orgânica foi promulgada logo depois da
Constituição de 88 ou 89 e parece que teve uma mudança em 95,
então tem quase 30 anos, já foram mudados vários artigos.
Parabeniza Joabs pela explanação e pelo trabalho, tem exemplos,
vários questionamentos em relação à saúde, durante esses anos já
foram várias emendas, várias leis, a Emenda Constitucional 29, em
relação à despesa a Lei Orgânica daqui tem 9 artigos do 152 ao
160 e tem artigos até que lhe surpreendeu, são bem atuais, como
por exemplo quando fala que o município tem que assumir o
comando único da Saúde, então é uma coisa que está sendo
discutida para os amigos para essa Casa. Acha importantíssimo,
falta um ano e oito meses para essa atual gestão, essa lei orgânica
será para um novo governo que vem aí. Então, em relação à saúde
e o comando, é importante para o nosso município, que é o
comando único que está na nossa Lei Orgânica, faz as seguintes
perguntas: Até que ponto um artigo dele está na Lei Orgânica? E
nós não cumprimos que exigência? Tem que ser dado ao gestor
para que se cumpra essa Lei orgânica que está sendo reformada
para o comando único que os recursos 100% da saúde, tem que ser
gerida pelo município e hoje não é o recurso, vem para o hospital
arrecada R$ 200.000,00, acha mais ou menos isso. Fala do artigo
156, no parágrafo primeiro, já tem outro artigo que está totalmente
defasado, o artigo 160, no parágrafo segundo ele fala que o
município tem que gastar com 10% de saúde na Lei, hoje já fala em
15%, subfinanciamento que está a saúde hoje, com as dificuldades,
a maioria dos municípios já estão gastando muito mais que 15%,
hoje a nossa receita está dando para pagar praticamente a folha,
mas um orçamento de R$ 7 milhões, então são mudança
presidência estão de parabéns momento muito oportuno para
inserir, representa o plano de cargos e salários dos funcionários da
saúde, tem a discussão da Educação, tem que colocar nessa Lei
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Orgânica para um município tem um prazo para fazer esse Plano de
Cargo e Salário dos funcionários de todas as áreas, sabemos a
dificuldade financeira, tem também a questão da canoagem. A
canoagem foi criada em 89, já tem 30 anos, não existe nenhum
artigo que fale sobre a canoagem a exigência do município, por
exemplo de manter o transporte para os atletas da canoagem pelo
menos duas vezes por ano, os atletas ganham bolsa atleta, bolsa
esporte vão para as competições internacionais, essa exigência que
faça o gestor cumprir algumas emendas e devem reformular, isso é
muito importante e que seja cumprida por toda a sociedade e pela
Câmara, pelo Judiciário, pelo Executivo. Outra questão, Ubaitaba
tem os funcionários da Funasa que fazia o programa do
schistosoma, Ubaitaba não tem esgotamento sanitário, o projeto de
esgotamento sanitário é de R$ 200.000,00, na espoca do exprefeito Bêda por uma questão política não foi feito, é
importantíssimo por causa inclusive da Casa do Atleta da
Canoagem, 50% de infestação de schistosoma quase 50% porque
não teve tratamento sanitário, então é importante nessa questão por
incrível que pareça diminui o índice, depois infelizmente a morte de
Jacques Alencar, o coordenador do schistosoma do nosso
município por manter o serviço que era do Governo Federal, o
Município de Ubaitaba é o único município que ainda mantém este
programa, ano passado não teve nenhum óbito, duzentos e poucos
casos em 2017, temos os remédios material para trabalhar e não
teve nenhum óbito no ano passado. Então, são ações que tem que
se preocupar e inserir no capítulo da Saúde, essa questão do
schistosoma e outras questões que acha que das suas
especificidades regionais a que tinha que ser inserido na Lei
Orgânica do Município. Com a palavra Dr. Joabs diz que José
Carlos levantou uma questão que considera muito importante,
mudança na forma doutrinária que enxerga as competências
prefeito e vereador e o direito de agricultores. Com a palavra
Roberta Carneiro, Secretária de Educação de Ubaitaba,
cumprimentou a todos e parabeniza pela grande importância da
audiência pública sobre a formulação da Lei Orgânica Municipal,
que seja feita com as mãos daqueles que realmente tem interesse,
coloca a Secretaria de Educação à disposição para fazer a leitura
do documento e fazer as sugestões necessárias para o bom
andamento da Educação no município de Ubaitaba, também chama
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a Rede Estadual de Educação, a APLB e todos aqueles que se
sintam inseridos nesse processo, está fazendo a leitura desse
documento e mandando sugestões para câmara até 15 de junho,
esse é mais um trabalho para todos. Estão fazendo a revisão da
proposta curricular e tem mais essa missão de fazer colocar a mão
nesse documento auxiliando essa Casa naquilo que for pertinente
ao segmento que atuam. Com a palavra Dr. Joabs convida a todos
para colaborar e participar, opinando, fazendo perguntas e
sugestões. Com a palavra a Sr.ª Marilene, agente comunitária de
saúde do município de Ubaitaba, diretora do Sindicato dos agentes
Comunitários de Saúde do Sul e Extremo Sul da Bahia, propõe em
nome do sindicato revisar, ajudando nessa organização, trazendo
opiniões, não só a dela como agente comunitário de saúde, mas
junto com os colegas, em Ubaitaba tem 53 agentes comunitários de
saúde, acredita que tem pessoas comprometidas com o
desenvolvimento do trabalho do nosso município, querem o melhor
para o município de Ubaitaba, tem também uma Câmara
comprometida que com certeza vai ouvir a sociedade organizada
para pegar a opinião deles e colocando na emenda, estarão
colaborando, pegará o documento em nome do sindicato para
trazer também as propostas melhores para o município de
Ubaitaba, para os filhos e netos, e para as pessoas que
acompanharam o nosso município. Parabeniza a todos que estão
aqui hoje, que dispuseram sair das suas casas e estão aqui
discutindo uma situação que com certeza vai trazer melhoras para o
município de Ubaitaba. Com a palavra Dr. Joabs diz que está à
disposição para se alguém precisar do apoio dele, que lhe avise e
está colaborando com todos. Com a palavra o Secretario de Saúde
do Município de Ubaitaba, José Carlos Lona diz que será realizado
no próximo dia 25 a quarta Conferência Municipal de Saúde, que
serão feitas as propostas para a Conferência Estadual e para a 16ª
Conferência Nacional de Saúde, contempla democracia e saúde,
nunca esse assunto foi discutido e agora com a Lei que derrubou os
conselhos não sabe quem é que vai organizar essa conferência,
mas espera que ela aconteça. Sobre a PEC 95, também os
recursos da Educação e da Saúde por 20 anos e ser uma discussão
muito forte nessa conferência pessoal da Educação também, na
conferência colocarão no Regimento Interno e falou com a
coordenadora Lindinalva, Caíque diretor administrativo toda a
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DWKJD/79VRNM8LIKJFBZCG

Esta edição encontra-se no site: www.camara.ubaitaba.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Ubaitaba

Sexta-feira
14 de Junho de 2019
89 - Ano VII - Nº 450

ServiçoPúblicoMunicipal
EstadodaBahia

CÂMARA MUNICIPAL DE UBAITABA
CNPJ:16.429.243/000180

AV.VASCONETO,03FONEFAX(073)32301254




equipe da saúde, Elizete diretora epidemiológica, Érica
coordenadora, Daniel também coordenador do CAPS, na
conferência abriram uma discussão para que seja feita propostas
para a Lei Orgânica na conferência no dia 25, também discutiram
alguns assuntos em relação ao texto final da conferência às
emendas à Lei Orgânica no próximo dia 25, agora todos estão
convidados, será de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde no
Rotary Club, todos estão convidados. Com a palavra Dr. Joabs diz
que a extensão física da Saúde se dará por quantitativa habitacional
e já veio alguém, fala das endemias e epidemias. Com a palavra o
edil Geraldo Braga diz que não tem dúvida que essa Lei Orgânica,
pois por onde Dr. Joabs tem passado não vai ver uma Lei Orgânica
tão produtiva como a de Ubaitaba, vendo os profissionais da
Educação e da Saúde todos eles com compromisso com município,
tem certeza que essas propostas que vem não vai ter peneira,
acredita que todas vão ter um bom aproveitamento e quem vai
ganhar com isso é o município de Ubaitaba. Com a palavra o edil
Edson Simões diz que Dr. Joabs é uma pessoa carismática, fica
alegre ao ver essa Casa cheia, representantes da Educação e da
Saúde, em certa época falou em relação a lei maior que é a Carta
Magna do nosso país que fala sobre eleição, de direção de escolas,
nunca foi favorável à eleição de direção de escola e gostaria que
fosse feita essa emenda, veja indicação do Executivo, a direção de
escola, de professor diretor e vice-diretor de escola seja por
indicação, tem um exemplo aqui da cidade vizinha, Aurelino Leal,
em uma época teve eleição para diretores e vice-diretores, houve
um grande tumulto, diretores de oposição a prefeita, por isso a
Câmara derrubou, quer que fique na emenda de indicação do
executivo cargo de direção e vice-direção. Com a palavra o edil
Agripino Ribeiro parabeniza o Sr. Presidente pela iniciativa desta
audiência, realmente está muito defasada, Ubaitaba cidade que tem
uma importância muito grande aqui na nossa região e ela realmente
precisa direcionar o município, a comunidade para o nosso futuro,
para que possam realmente trilhar um objetivo e por isso a
importância dessa atualização da Lei Orgânica, fala sobre Dr. Joabs
que gosta do seu trabalho, teve o prazer de conhecê-lo a um tempo
atrás justamente para formatar essa Lei Orgânica foi muito
importante, tem certeza que fará um grande trabalho e com a
participação desta Casa da Comunidade das instituições de classe,
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do sindicato e da participação da comunidade. Realmente podem
fazer um grande trabalho, uma grande Lei Orgânica que vai
direcionar a cidade para o futuro, parabeniza esta Casa e pede que
os convidados realmente participem, que dê sugestões que se não
for pessoalmente, pessoa individual, mas que seja através do seu
sindicato para que possa ter uma Lei Orgânica com a participação
de toda a comunidade, em relação a não tem nenhum artigo falando
da canoagem que já tem uma história de mais de 30 anos aqui na
cidade, mas acha que deve ser dada a importância da canoagem é
muito grande no cenário mundial. Com a palavra Dr. Joabs diz que
a constituição, todas as emendas quem vai preparar é ele, Dr.ª
Suzana Barreto Educadora é advogada é especialista em mestrado
em procurador Educacional foi procuradora da FTC Brasil Estados
Unidos e Portugal durante 12 anos na nossa equipe agora é cuidar
de toda a regra ABNT no texto, confessa que escreve
razoavelmente bem, falo melhor ainda, mas ela é melhor do que
ele, não tem vergonha nenhuma de dizer isso, aliás a maioria das
mulheres escrevem melhor do que os homens entendem que já
colocando aqui para o especialista em produção de texto Suzana
tem esse perfil, realmente domina texto com qualidade. Com a
palavra o edil Luiz Gustavo parabenizou a presença de todos os
presentes e o senhor presidente pela importância de fazer a revisão
da Lei Orgânica pelo excelente trabalho que vem fazendo com essa
Casa, além da nossa Lei Orgânica depois devem discutir o
Regimento Interno desta Casa, vão reformar ele, agradece a
presença dos secretários, esse é um amadurecimento, tem vindo
desde 2009, fala quando chegar essa Casa aqui na época os
vereadores Porqueres, Agripino Ribeiro, Juarez Ribeiro, Catarino, a
prefeita Sueli, então já tinha essa ideia de fazer essa revisão tanto
na nossa Lei Orgânica e Regimento Interno, mas não é sempre
como querem, é como Deus quer e ele está dando esse presente
através dessa Casa não podem deixar de opinar, de dizer o que
pensa, fica feliz por a Secretária Roberta estar aqui hoje, que volte
mais vezes a essa Casa porque precisam dos secretários próximos
porque a partir desse momento é porque ela confia e tem a
responsabilidade, então eles tem responsabilidade com o nosso
município, não podem deixar de estar aqui na hora que fosse
chamado ou na prefeitura aonde for somos pagos por vocês
estamos aqui para poder defender a nossa cidade, não é interesse
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próprio, jamais vou fazer as minhas indicações o que acho que
deve mudar ou não. Com a palavra o edil Antônio Porqueres
cumprimentou a todos, parabeniza Dr. Joabs, a Secretária de
Educação e o Secretário de Saúde por estarem presentes diz que
essa Casa tem um sonho de reformar essa Lei Orgânica, fala as
palavras de José Carlos que falou com muita propriedade, existe o
artigo que dá direito de 10% a saúde, onde todos sabem que é
regimentalmente através do Conselho de Saúde e também do
Governo Federal 15%, o vereador Edson falou das eleições dos
diretores também sempre foi contra porque acha que é cargo de
confiança, determinações, sistemas para cada governo, para cada
mandato, acha que não existe esta lei em nosso município,
pergunta a Joabs sobre um artigo que proíbe cobranças dos
Estudantes vir nas canoas e nas balsas de Aurelino Leal a
Ubaitaba. Isso nunca foi cumprido, alguns estudantes lhe
perguntaram sobre isso que é obrigação do gestor não sabe, então
queria que lhe desse essa posição, também quando ele falou sobre
a BR-101, é um sonho da prefeita acredita que ela vai cumprir
porque sabem do desemprego, avança o país, a Bahia e Ubaitaba
não é diferente, ao contrário ainda bem que eles tem a prefeitura e
o comércio para empregar com certeza com a utilização da BR 101
vai ser de fundamental importância para a geração de renda para a
nosso cidade. Com a palavra Dr. Joabs diz que não pode dar
informação se for concessão pública, o município tem a capacidade
de inserir na concessão determinadas normas, se não for
concessão pública, se não for é de iniciativa privada ele vai cobrar o
que ele quer, mas se for uma concessão pública se o município tem
uma regulamentação do transporte via rio, uma regra própria como
transferir, tudo bem dando a concessão, mas estudante não paga
se não for concessão. Com a palavra o edil Antônio Porqueres diz
que esse artigo tem que ser retirado da Lei porque não está
servindo para nada. Com a palavra o edil Marco Liger cumprimenta
Dr. Joabs, homem que tem trabalhado não só na Bahia, mas em
todo Brasil pelo legislativo municipalista, ex-presidente da união de
vereadores do Brasil, já tiveram a oportunidade de debater vários
temas inclusive aqui na Casa, é louvável essa iniciativa do
presidente Ismaile, parabeniza-o por trazer essa discussão a uma
sociedade hoje politizada, temos direitos e deveres e a sociedade
hoje cada dia mais cobra os seus direitos, no momento que as
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ideias forem formuladas, aqueles direitos que muitas vezes pleiteia
na lei vai se transformar em realidade vivem na época em que
esses dados da atual Lei Orgânica estão defasadas. Foi no ano
2000 a obrigação do município gastar 15% com saúde, o artigo 212
já fala, da Educação os 25% veio a Lei do FUNDEB que está para
vencer o ano que vem tem isso para ser resolvido pelo Governo
Federal onde existem obrigações, direitos dos funcionários e
servidores da população de modo geral, então vê com bons olhos
essa alteração, momento oportuno em que a sociedade hoje cobra
muitos direitos, mas esquece muitas vezes dos seus deveres,
bastante evidência na atual sociedade que vivemos é o controle
social, mais do que nunca está em evidência porque hoje com
transparência com internet pode entrar e ver qualquer informação,
de qualquer município do Brasil, verifica quando chega em qualquer
programa, em qualquer convênio pode verificar o que se paga,
então essas informações que as redes sociais têm trazido em favor
e benefícios são dessa forma, colaboraram para o desenvolvimento
de uma forma acintosa tornando o gestor mais responsável,
pensativo, naquilo que ele vai fazer, a Constituição Federal na
emenda 19/1998 que foi a reforma administrativa inseriu no seu
Artigo 37, um dos princípios constitucionais mais importantes, todos
são importantes na realidade e impessoalidade, publicidade
moralidade, mas o último que foi inserido com a reforma
administrativa foi a eficiência, vemos numa administração Municipal
em todos os aspectos, não quero pegar Ubaitaba como um exemplo
porque não estamos aqui no momento de politizar mas a eficiência
administrativa nos municípios é o grande calcanhar de Aquiles nos
municípios, a maioria dos municípios que não têm renda própria
que não tem uma renda tributária, Ubaitaba arrecadou um milhão e
meio de renda, mas tem municípios aí que arrecada R$ 50 milhões,
já cansou de fazer determinadas observações aqui quando estão
fora do poder acha que tudo é fácil realizar, mas quando entra
percebe as dificuldades que nem tudo é fácil administrar, exige
realmente dizer não em muitos momentos, puxar a corda e essa
situação a educação no Brasil de modo geral, ela foi favorecida e se
compararmos a tempos atrás desde a lei do FUNDEF e depois veio
o FUNDEB porque instituiu parâmetros mínimos para aplicar na
Educação, temos aqui o orçamento para esse ano de R$21 milhões
já a prefeitura tem um orçamento de R$52.000,00 milhões, se for
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comparado com Secretaria de Saúde, verifica a diferença que é
entre Saúde e Educação e são áreas essenciais, então é
necessário desenvolver políticas públicas coerentes que atenda a
necessidade da comunidade, vê que o problema do hospital
perpassou, está passando esse governo passou os outros e não
achamos uma solução tão fácil, deve haver uma parceria com a
comunidade para ser resolvido não existe fazer uma legislação
como estar, sem existir parcerias, ouvindo sugestões, ouvindo as
queixas, aí o comando único pode gerenciar essas verbas,
gerenciar o dinheiro que chega dentro do hospital pouco mais de
200 mil reais, todo mês quer a colaboração da comunidade, ouvindo
as sugestões e as queixas que como cidadãos sofremos,
especificamente queria fazer uma adendo na questão da Secretaria
de Educação e Desportos, antigamente a Lei Orgânica está
defasada, tão defasada porque na nossa estrutura atual Ubaitaba,
da Secretaria de Esporte é separada há muito tempo da Secretaria
de Educação, já tem a separação através de uma Lei que instituiu
uma Reforma Administrativa, mas a nossa Lei Orgânica continua
desatualizada fundindo como se o esporte fosse obrigação,
complemento da Educação, não é o esporte é um ramo autônomo
que precisa de um investimento direcionado, Ubaitaba um celeiro
de talentos, passamos muitas dificuldades de canoagem reconhece
desde o início de quando fundou, precisam olhar para os seus
talentos então desenvolver políticas públicas na nossa Lei Orgânica
que contemple os outros esportes também, tem Alan que é uma
revelação do Karatê, também os atletas do Jiu-Jitsu e semana
passada surgiu a associação de ciclismo, a Associação de
canoagem se reuniu e criou, onde tem um grupo de pessoas
saudáveis que através do esporte tem sido esse canal social de
transformação, tem ainda o futebol e a seleção, hoje teve uma
reunião com a prefeita e comentaram sobre a sugestão do vereador
Luiz Gustavo e José Carlos sugeriu que ela tirasse a seleção do
intermunicipal e fizesse um campeonato de bairros, forte como o
que tinha aqui o time do Santo Antônio, o Barroso de Renatão,
Jurema e dois times de Aurelino Leal porque dá oportunidade aos
nossos jovens, teve aqui na nossa cidade, uma peneira e o estádio
estava lotado de crianças então se o esporte é um meio de
transformação social a partir do momento que tivermos clubes
campeonatos municipais e vai estar dando oportunidades a essa
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criança que muitas vezes é problemática na escola, mas que gosta
de jogar futebol porque na canoagem foi assim tem que haver
disciplina, tirar boas notas no colégio, a partir desse momento se
tiver políticas como essa não importa, será criado um canal social
de transformação contínua, simplesmente o município não se torna
o que é hoje os municípios pequenos do Brasil, de modo geral está
um movimento municipalista, estão com a cuia na mão, recebe
dinheiro para pagar folha, a capacidade de investimento de um
município pequeno é zero se não tiver as emendas que vem de
Brasília pouca coisa se realiza é uma grande realidade e está
falando de maneira bem clara porque já esteve do outro lado, sabe
das dificuldades, é necessário política tributária, a prefeita mandou
semana passada um projeto de lei do RFIS, para incentivar a
arrecadação, a partir do momento que você arrecada você pode
fazer, particularmente de uma emenda no REFIS não ferindo o
princípio afetação das receitas para construir uma rua no Zitão tem
uma imposição para cumprir esse objeto a PEC do orçamento que
está em Brasília foi aprovada e será a materialização dos projetos
do Legislativo não podem ficar aqui apenas criticando, apontando
erros, elogiando, se não der dão parcela mínima de colaboração na
construção da cidade como Vereador faz uma emenda para a
construção de uma rua no bairro, mas o prefeito faz se quiser, é
assim a partir da emenda impositiva e foram criadas recentemente
possibilitou que um percentual mínimo do orçamento,R$44.000,00
para cada Vereador fosse destinado, é pouco para materializar por
isso se uniram e fizeram uma emenda para a construção de um
PSF no Bairro da Conceição, é o mínimo que se pode fazer, então
na Lei Orgânica já aqui tem uma situação como esta porque vai
passar governos por isso parabeniza o Sr. Presidente e a todos os
nobres vereadores e a comunidade porque os pontos controversos
vão enriquecer o debate, vão fazer com que nós possamos
introduzir algumas situações que beneficiam a comunidade de
modo favorável, só temos a ganhar, o povo ganha a cidade, essa
Câmara está mostrando serviço para o futuro, para
associações.Sabe que com Dr. Joabs estão em boas mãos na
condução dessa nova legislação. Com a palavra o edil Uilson
Oliveira cumprimentou a todos presentes diz que teve a
oportunidade de conhecer Dr. Joabs no seminário de vereador em
Ubatã, depois em Itabuna também participou em 2017 muito
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importante essa mudança da Lei Orgânica parabeniza o presidente
dessa Casa pela sua iniciativa, a lei do município está defasada,
fala da nossa BR, da exploração, citou a prefeita que tem esse
projeto, inclusive de 60 barracas para rodovia muito importante,
também fala sobre a indicação do Poder Executivo para os diretores
de escola, na sua opinião não concorda porque acha que tem que
partir da Comissão de Educação porque hoje tem a prefeita que é
coerente, criticada às vezes, mas tem que escolher os melhores,
pode haver situações de não admitir porque foi de tal partido,
infelizmente temos nossos filhos, nossos netos que vem chegando
acha que ninguém melhor que a comissão de educação com o
poder executivo para discutirem essas questões, os dois poderes
tem que estar juntos, vinculado, não só bater na mesa e dizer vou
indicar, uma vez que estiver na Lei Orgânica do Município você
passa a dá poder a um ditador de repente entre um ditador e fica os
verdadeiros profissional de qualidade de fora por motivos políticos,
então só discorda nessa parte e falando da questão do esporte,
sabe que o esporte,educação e saúde a prefeita vem
desempenhando seu trabalho na área de esporte com as
escolinhas, dando suporte nas escolinhas da Ruinha e Oricó agora
vai abrir outra escolinha em Piraúna e nos Melos junto com a
Secretaria de Educação, como o administrador falou outro dia
nessa Casa que tem 16 anos que ele não vê o interbairro na nossa
comunidade.Com a palavra Dr. Joabs avisa que devem tomar dois
cuidados na questão de Educação e o outro,tem visto muitas
câmaras, não estou dizendo que é contra, deixa concluir colocando
como obrigação do Poder Executivo o transporte de universitários,
entende e acha fundamental que a prefeitura apoio esse projeto não
discuto isso de jeito nenhum, mas tem que entender claramente que
é uma repartição de competência, no modelo federativo brasileiro e
no modelo federativo brasileiro, a competência para o terceiro grau
e da União então tem visto Vereador colocar de qualquer jeito e não
é de qualquer jeito, mas não poderá apoiar o seguimento
Universitário dizendo que quer fazer, mas jamais impor emenda no
orçamento e dizendo que o município é obrigado a cumprir o
transporte, nem assinar para não passar a vergonha, mas todos
sabem da irregularidade e assinou o documento. Esse é o cuidado
número 1, número 2 é no sentido de sempre que possível ter uma
Lei Orgânica o mais abrangente para que não deixe nichos de
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ausência de atendimento nessa área, fazer um pedido as
secretarias de Saúde e Educação que possam no início de maio na
hora que quiserem, agradece ao Sr. Presidente, todos os
vereadores e comunidade presente. O Sr. Presidente agradece a
Dr. Joabs pela palestra, diz a todos que quem quiser ter acesso a
nossa Lei Orgânica no site do IMAP, esta Casa e a Mesa Diretora
irá deixar um funcionário para receber as propostas e as ideias de
todos, estará Silvano Neto à disposição até o dia 31 de maio para
pessoa física e 15 de junho para associações, ouvirão as outras
áreas, também terá audiência pública com o esporte e cultura,
assistente social, todas as áreas, todos os vereadores e quer dar o
melhor para comunidade,agradece a presença de todos, em
especial os que fazem parte da saúde e educação, que estão
felizes de estarem aqui prestigiando esse trabalho, logo após
declara encerrada a sessão. E para constar, lavrei a presente ata.
Em 23 de abril de 2019.
Ismaile Mota dos Santos
Presidente

Geraldo Braga dos Santos
1º Secretário

Edson Simões Freitas
2º Secretário

Luiz Gustavo Lemos Magalhães
Vereador

Agripino Ribeiro Neto
Vereador

Welton Ribeiro dos Santos
Vereador

José Nilton Lemos Viana
Vereador

Marco Alexandre Souza Líger
Vereador

Antônio Alcântara Porqueres
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador
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Ata da Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ubaitaba,
primeiro período do terceiro ano Legislativo de dois mil e dezenove.
Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, á Av. Vasco
Neto, s/n, Centro, em Ubaitaba BA, no salão da Câmara Municipal
reuniram-se sob a presidência do Sr. Ismaile Mota dos Santos e
demais vereadores Edson Simões Freitas, Agripino Ribeiro Neto,
Luiz Gustavo Lemos Magalhães, José Nilton Lemos Viana, José
Messias Araújo de Aguiar, Welton Ribeiro dos Santos, Uilson
Santos de Oliveira. Foi feita a chamada dos vereadores e
constatada a ausência dos vereadores Geraldo Braga, Antônio
Alcântara Porqueres e Marco Alexandre Souza Líger que foram
justificadas. Aberta a Sessão, foi feita a Oração do Pai Nosso. O Sr.
Presidente comunicou aos vereadores que a ata não ficou pronta e
será votada na próxima sessão.O Edil Agripino Ribeiro fora
convidado para assumir a primeira secretaria. Foram retirados de
pauta os Projetos que estavam na ordem do dia em virtude de uma
palestra que haverá hoje que tratará como assunto principal A
reforma da Previdência que está no Congresso Nacional, precisa
ser votada, acredita que até o mês de junho, pelo menos essa é a
previsão, por isso hoje exclusivamente terão essa palestra falando
sobre a reforma da Previdência que é um assunto que interessa a
todos os ubaitabenses, baianos e o Brasil inteiro, fala do convite do
Banco do Nordeste para participar da reunião de repasse da
atuação do Banco do Nordeste em Itabuna, durante a manhã, com
a presença da autoridade de parceiros, será no dia 10 de Maio,
sexta-feira, às 9 horas da manhã aqui no recinto da Câmara de
Ubaitaba. Com a palavra o Edil Edson Simões diz que em virtude
do falecimento de uma amiga faz uma Moção de Pesar, tia do
Vereador Luiz Gustavo, faleceu na sexta-feira passada. O Sr.
Presidente diz que será subscrita por todos vereadores e por isso
não coloca em votação. Com a palavra Dr. Felipe agradece o
Privilégio de estar aqui nessa Casa, fazendo esse papel com total
humildade e felicidade real,nessa noite separou alguns tópicos
específicos da reforma da Previdência que chama muita atenção
relacionados à realidade da nossa cidade na Bahia,tenta focar mais
no aspecto técnico, não vai discutir a questão político/partidária,
apenas ótica/jurídica mesmo, fala em relação a parte dos
trabalhadores rurais, todos sabem que a reforma da Previdência é
algo muito necessária no Brasil, também sabem que todas as
mudanças que ocorrem ao longo do nosso país não vão agradar a
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todos, então acredita que é uma complexidade muito grande
chegar dentro daquilo que é necessário para toda a sociedade
visando como Brasil isso também, não pode se negar e se calar em
aceitar que essas mudanças têm que ser focando no positivo e
essas mudanças trazem conseqüências muito grave, para algumas
pessoas e para algumas classes e quer chamar atenção para essa
realidade, ou seja, embora exista necessidade dessa previdência
ser reformada, sabemos já existem cálculos e científico, mas
provando que a Previdência não consegue sustentar, mas tem que
ter um olhar cuidadoso e sensível para algumas pessoas porque
mudar radicalmente tem um preço, uma conseqüência isso
preocupa o primeiro toque,fala da medida provisória que já está em
vigência, inclusive a 871 foi emitida em janeiro deste ano e de uma
forma resumida ela tira dos sindicatos e associações toda a
autonomia a toda a competência que essas entidades possuem
sempre possuíram passando assim para prefeituras para órgãos
políticas alguns ocupados pelo legislativo para poder emitir uma
declaração e atestado contra profissão dessas pessoas, isso lhe
chama atenção, primeiro sabem que existem fraudes em todas as
áreas do Brasil, não só na área previdenciária, arrisca dizer que
isso infelizmente está no DNA humano,mas essa medida provisória
ela tem um lado assim muito obscuro e perigoso o primeiro deles é
tirar a credibilidade do Sindicato, das Associações vai discutir a
técnica, tentar discutir o direito sendo mais fiel ao debate de idéias e
ideologias, mas os sindicatos são importantes, isso não há dúvida
ao longo de todo o tempo sindicatos e associações, colônias de
pesca, todas as entidades representativas de classes sempre
ocuparam um papel maravilhoso no sentido de valorizar essas
pessoas que são negligenciadas não tendo uma mínima
importância, porque sabe também que apesar de toda essa
importância não tem um reconhecimento por parte dessas
entidades e paralelo a isso, tirar deles essa competência e passar
para um político, é muito perigoso porque se o objetivo é justamente
combater as fraudes ocupação da prefeitura todos como ocorre a
cada mandado, é trocado e assim não quer criticar Prefeito A, B ou
C, mas sim que existe uma grande margem para fraude porque não
sabe qual é o critério que o prefeito pode utilizar para fazer
realmente comprovar ele está emitindo declarações verídicas de
que aquele cidadão é um pescador, ele é um trabalhador rural
atestado. Então é a prefeitura que emite um atestado medida
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Provisória do 71 dizendo fulano de tal exerce a profissão de
trabalhador rural, essa declaração por si só já basta, já dá direito
para que essa à pessoa possa receber um benefício, daí vai para o
segundo. Pergunta se a pessoa realmente é trabalhador rural, se
ela exerce essa profissão, acredita pela questão da República que
embora possam existir fraudes em sindicatos, alguns, não todos, a
regra de você prejudicar tudo, essa doença é muito perigosa porque
não estamos falando de uma grande quantidade de frases, existem
fraudes nas associações e sindicatos, são entidades honestas,
cidades que têm ordenamento jurídico, que zela por elas, inclusive
se você souber de fraudes ela responde civil e até penalmente por
essas questões então acha que o caminho da Justiça, garantia de
benefícios da revisão de benefícios do direito que não é esse aí
querendo tirar dessa forma algo de estudos de conhecimento, todos
sabemos que uma Medida Provisória é decretada pelo presidente.
Querem tirar do sindicato é a mesma coisa que dá um atestado de
que eles não tem valor nenhum, ouve na rua que vai acabar o
sindicato, vão acabar com a medida provisória processual, ela não
vai, isso não é o ideal, reforçando mais uma vez infelizmente se nós
não conseguimos trazer para base da Justiça correta do
procedimento de análise no processo administrativo de verificação
de casas com entidades e sindicatos, imagina com órgãos políticos
que a primeira desavença com a pessoa pode prejudicá-la, acredite,
isso não é um falatório isso é uma realidade que sabemos que
existe às vezes, até o próprio líder sindical, líder da associação tem
uma desavença confiando e ele não age de forma para prejudicá-la,
mas isso ele responde por isso vou citar como exemplo José de
Sousa teve seu beneficio negado em 2018, mas na próxima eleição
o prefeito é amigo dele ele tem o benefício não só o cancelado
como todos os retroativos, qual é a garantia que nós temos que
José de Souza realmente é merecedor desse direito esse não é
para mim o ideal, o segundo ponto que chama bastante atenção e
esse é um dos que se tiver alguma condição na minhas mãos de
poder mostrar isso vai fazer o possível, o que é a partir da medida
provisória do jeito que ela está exigindo que trabalhadores rurais
que são trabalhadores especiais trabalhadores rurais em se
contribui para previdência pelo prazo mínimo de 20 anos para poder
se aposentar, isso precisa dizer se o movimento da medida foi
aprovada agora não vai valer para as pessoas que já tem mais de
36 anos, mas nós temos o papel e a obrigação de futuro da nossa
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geração, estamos vivendo o tempo presente, acredito que tudo que
nós fazemos hoje, as conseqüências serão repetidas em geral,
então estamos falando de algo que vai alcançar os nossos filhos,
toda a nossa descendência, então é muito fácil uma pessoa estar
na sala de ar condicionado em Brasília ou qualquer outro estado
que tem motorista, chegar e dizer que não é trabalhador rural,
precisa contribuir. Estamos falando de uma disparidade entre o que
está sendo dito para a realidade da coisa se essa reforma
alcançasse apenas essas pessoas não necessariamente diria isso
aí também concorda porque o faturamento de uma pessoa dessa,
tem uns que fatura milhões por meses, nem por ano, mas é o
detalhe, esse agricultor que tem uma fazenda com seu faturamento
de um milhão por mês, não é ele que está todo dia no campo
colhendo, não é ele que tava subindo no trator e fazendo o
maquinário, pegando sol e pegando todos os grãos, não é ele, é um
funcionário dele e essa reforma cansei esse funcionário e esse
funcionário tem família, filhos e funcionários tem conta para pagar,
então a realidade é que todos sabem, teve a oportunidade de fazer
um atendimento em Santo Antônio de Jesus, especificamente na
região de Salinas, fazendo atendimento de um Pescador, vai entrar
com o processo dele que ele teve benefício negado, essas pessoas
que saem para pescar o que vai almoçar e isso infelizmente não
está sendo olhado não está sendo priorizado, essa reforma da
Previdência vocês exigir que a partir de determinado ano após a
transição todo trabalhador rural terá que contribuir com R$ 600,00
por ano, se fizer uma conta será R$ 50,00 por mês, pergunta como
é que uma pessoa que sai para pescar o que vai almoçar tem
condições de se programar para todo mês contribuir, se ele não
tiver, alguma circunstância alheia, ele não consegue produzir, ele
não consegue pescar e a sua colheita teve problemas, qualquer
circunstância, pergunta se ele vai ficar prejudicado, um direito seu
que está garantido na Constituição porque ele não tem condições
de pagar R$ 50,00, isso é desproporcional, hoje a Previdência atual
para essa categoria exige apenas a idade mínima, homem com 60
anos, mulher com 55, trabalhador se aposenta a partir de 65 anos
que tem que ter um mínimo de 15 anos,para o trabalhador rural e
tem o benefício dele, não precisa comprovar ele não precisa pagar
a Previdência, mas justamente isso que estamos querendo mudar,
essa obrigatoriedade que faz a grande diferença em trabalhador
rural, então acha que as pessoas não estão tendo a real noção do
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que vai acontecer. Outra categoria são os professores,
provavelmente não teria aprendido a ler muito menos fazer uma
faculdade a passar no estaremos falando professor que forma todas
as categorias, toda profissão é digna, mas o professor é aquele que
dá acesso a uma pessoa poder ser gari porque para ser gari hoje
você tem que ter um mínimo de ensino fundamental, também para
ser juiz, desembargador, um diplomata sem o professor nada disso
é possível, agora dizer não, essas pessoas que trabalham
ensinando, hoje as mulheres só precisa trabalhar 25 anos e não
tem necessidade de idade mínima comprovou um requisito, você
pode se aposentar, os homens são 30, vendo a realidade das
escolas, tem professor que vai para escola com medo de não voltar
para casa, estudou em colégio público metade da sua vida, em
colégio particular a outra metade viu as duas realidades, Professor
tem dia que não sabe se vai voltar para casa sempre passa na
televisão alunos batendo em professor, xingando professor, que
não deixa o professor dar aula, então vamos dizer que trabalhou 30
anos, você começou a ensinar com entre 20 e 25 anos, chegou aos
55 anos você já tem 30 anos, mas você ainda não pode se
aposentar porque não tem 60 anos, você tem que trabalhar mais 5
para com 60 se aposentar quer homem ou mulher, que é isso esse
é um ponto que é completamente antiético, tem que mudar as
conseqüências, a seu ver deduzir humildemente se colocando
simplesmente na função de um professor hoje vamos supor que
comecei a trabalhar com professor sei que tenho que contribuir 30
anos e só vou me aposentar com 60 vou passar os piores anos da
minha vida desmotivado, com medo, preso, sentimento de prisão
fazer isso, para viver assim sem expectativa, sem motivação e fora
que você está ensinando a outras pessoas e todos os dias, com
esse peso que você conheça os alunos, vão com esse peso, a aula
não vai render, o estudo não vai ser efetivo, vai ser precário, vai ser
aquele tipo de situação faço por obrigação e tão fácil de qualquer
jeito essa é uma humilde opinião simples dedução eu só queria
retornar um pouco ao ponto da dos trabalhadores rurais além da
sua obrigatoriedade de contribuição, o que está na reforma é que as
mulheres trabalhadoras rurais que hoje se aposentam com 55 só
vão se aposentar com 60. Agradece a oportunidade e parabeniza o
trabalho de todos os vereadores de Ubaitaba. Com a palavra a Sr.ª
Aniete diz que o BPC é que tem o benefício assistencial ao 65 anos
para homem, para mulheres 60, ou seja, os homens tem que
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trabalhar até os 65 anos, morrer sem nunca se aposentar e nunca
receber nada, vão ficar doente, calejados, sem receber nada,
chama de hipocrisia e lhe oferecer para quem nunca trabalhou que
recebe a 65 anos R$ 400,00 a proposta já ou 60 anos para quem
nunca trabalhou, nunca fez nada, ele dá R$ 400,00, enquanto
aquele que trabalha, está doente, não consegue mais trabalho, tem
que ficar meio de engano, contribuiu sem receber um centavo,
enquanto os que nunca trabalharam já começa a receber que pode
exigir disparidade, não vê ninguém discutindo sobre isso, vê todo
mundo calado, está vendo todo mundo calado, no ritmo que as
coisas estão, vão aprovar essas disparidades sem fazer nada,
querendo uma para o mês de junho, no mês já dá como aprovado
e você está estudando sobre isso aí, pede que comente alguma
coisa a respeito porque as pessoas que estão trabalhando hoje, que
estão doentes aos 60 anos, que já não consegue mais emprego e
vê que estão doentes, estão se arrastando e não consegue nada,
enquanto aqueles que nunca trabalharam e já vai botar no bolso.
Com a palavra Dr.Felipe agradece a Aniete ter falado sobre este
importante assunto, falou da população que está envelhecendo,
isso é bom, mas do que adianta você viver mais para viver na
miséria, viver em situação pior do que quando você era jovem
porque essa é a conseqüência lógica do que vai exatamente isso,
se essa reforma for aprovada será o primeiro da fila a entrar em
toda essa situação, apresentam ela alcança a partir dos 26 até os
38, então entra nessa reforma já sabendo que pela regra da
transição na última etapa de alguém que vai completar 18 anos
depois que a reforma foi aprovada aí a pessoa se ficar doente está
frito, se não ficar doente está assado porque vai trabalhar a vida
inteira em que situações, porque se a gente tivesse um país ideal
você teria empregos com insalubridade empregos com situações de
carga horária com todos os direitos garantidos, mas o Ministério do
trabalho já não existe mais, então como falou sabe que é polêmico
esses assuntos, mas tentando fazer uma análise mais técnica
possível porque tinha o órgão para poder recorrer sobre a justiça do
trabalho, antigamente você entrava com um processo trabalhista
em que ali a garantia dos direitos, juízes cada vez mais se
especializando nessa área trabalhista, zelando pelos direitos e
decisões em cima de decisões, em cima de jurisprudências, aí de
repente acaba com a justiça do trabalho Ministério do Trabalho e
hoje a realidade para advocacia, uma está recém formado e pode
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fazer isso com propriedade, passou na OAB de advocacia, mas de
todos os seus colegas e todos os seus amigos que fez ao longo dos
cinco anos de graduação conheceu uns que sempre foram muito
bem na área de advogado trabalhista e outros que sempre foi muito
bem na área previdenciária os que estão na área Trabalhista estão
com as mãos na cabeça, não sabe o que fazer porque todos dizem
para um trabalhador normal, carteira assinada, tudo certo ele entrar
com processo para tentar na justiça com juiz ver se um direito dele
pode ser garantido, ele paga um preço muito caro já por isso, então
o trabalhador que recebe um salário mínimo tem que pagar as
custas processuais todas, isso não existia antigamente antes da
reforma trabalhista, você empregado estava com ação se perdesse
você era se fosse comprovado, tava querendo ganhar alguma coisa
que não era sua aí você pagava as coisas e lógico, num país da
hipocrisia se a pessoa tem que ganhar me permita botar as "ela tem
que ser contabilizado, mas para você tentar garantir um direito seu
e vez que falando na questão trabalhista uma pessoa normal não a
idade, não traz isso para uma pessoa já idosa a pessoa tem 64
anos está faltando um ano para se aposentar mas suponhamos que
o empregador dela decide demitir, pergunta qual é a garantia que
essa pessoa vai ter. Aí ela vai ficar atrás de emprego, a pessoa tem
64 anos vai bater de porta em porta mandando o currículo primeira
coisa quando chegar na prancheta do gerente de 64 anos, não
quero a pessoa já vai se aposentar vai fazer 65,66,67,68, comprou
caixão, não recebeu nada, só ficou com as verbas trabalhistas
então não sabe se é exatamente o que a senhora queria ouvir, mas
na visão é como costuma falar para o seus colegas de trabalho a
curva que querendo fazer de correção ela não pode ser
generalizada ela não pode ser assim errado as coisas me dê tudo
aqui e vamos começar do zero, não pode ser assim porque gosta
de pensar muito nas coisas aplicando a Bíblia, é algo pessoal e
pede licença que a vocês esse tipo de situação me lembra de uma
passagem que tem que fala do joio e do trigo, na Bíblia diz assim:
quando um camponês de terra plantou o trigo veio o inimigo e
plantou o joio, misturando-os e aí os empregados não identificam,
pergunta: não tem jeito, você quer que a gente arranque, ia falar
não, arranque o joio porque se você arrancar o trigo também ele
fica junto. É a mesma situação atual, é a mesma situação, temos
um problema, temos fraudes, temos uma conta que não vai fechar,
não está fechando, mas querendo assim tudo, vai tirar coisas boas
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vai tirar direitos, tirar a vida das pessoas, a começar dos idosos.
Com a palavra o Edil Welton Ribeiro que registra a presença do exsecretário de Educação Cláudio Bidu, diz que também se preocupa
muito com a reforma da Previdência, mas quando fala da do
Homem do Campo que vive em roça, que nasceu em roça, sabe a
dificuldade que tem um trabalhador, de às vezes as 7 horas da
manhã, mesmo chovendo ele tem que ir para o campo ele vem
meio-dia aí tem que voltar uma hora da tarde, tem que voltar
novamente para chegar 4 horas, quando você pega a mulher do
campo e a mulher da cidade vê a diferença até no semblante dessa
pessoa porque o cansaço, trabalho pesado do dia-a-dia reflete nas
mãos e na parte física das pessoas, então quando viu a Previdência
sair de 55 anos para ir para 60 é uma coisa preocupante, quando
você contribui o trabalho do campo e já pago a contribuição dele
anual é se ele tiver de pagar como trabalhador mensalmente, essa
contribuição vão ver que eles vão sofrer muito com isso e é
preocupante esta reforma, se tem um dos itens que vai ser tirado da
reforma da Previdência questão do campo, isso lhe deixa até um
pouco aliviado, antigamente o homem do campo para se aposentar
precisava ir diante do funcionário da Previdência, hoje ele só pega a
documentação entrega é escaneado, aí vai esperar a sorte chegar,
então é uma coisa também que deixa preocupado, mas vamos
pedir força a Deus para que isso seja resolvido e agradecer a sua
presença, temos mais de 30 mil pessoas ouvindo com seu radinho
ligado, ouvindo atentamente. Com a palavra Dr. Felipe agradece o
raciocínio, dá um exemplo do que está acontecendo no escritório
que trabalha repetidas vezes, o trabalhador dá entrada no benefício,
pega o exemplo de um pescador, ele sempre pescou camarão
sempre a vida inteira, foi ensinado de pai para filho, é pescador de
camarão, como a questão cultural camarão e marisco, caminhando
desse jeito, dá entrada no benefício seguro defeso que todos
sabem que tem o período anual e ele está recebendo dia 20 é uma
mudança o FGTS e o INSS decide que agora não vai ser mais
marisco, porque decidiu colocar crustáceo, o nome da espécie a
tipologia, o cadastro, acontece mudança, alteração agora todos os
pescadores que fizeram esse benefício seguro, defeso, agora
requerer informar no requerimento que ele é pescador de crustáceo
se ele colocar lá que ele é pescador de camarão está errado ele
não vai receber o defeso tem que ser crustáceo aí a gente pára
para analisar somente isso aí não está falando da questão de
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mudança de direito é só mudança administrativa e nome cientifico
até hoje não viu um outdoor nem informando pescadores que a
partir de tal data pescador de camarão é colocado como pescador
de crustáceo, faça o recadastramento porque as pessoas foram
para as colônias que a medida provisória está tirando o poder dessa
declaração comentando que algo na esfera administrativa mudou
algo na administração aí o INSS que já prejudicou, imagina agora
uma mudança Legislativa, segundo ponto desta situação você vai
no INSS, mas na verdade trabalhando só tem um funcionário no
INSS só tem perito em Valença, só tem em Santo Antônio de
Jesus, aí esse pescador que a vida inteira conheceu como camarão
que está dando entrada no benefício que é dele por direito porque é
proibido pescar nesse período, então ele não vai tirar o sustento
dele, o estado tem que arcar com esse direito aí o estado diz a ela
para eu te dar esse sustento você tem que adivinhar o que estou
pensando que estou querendo, agradece a oportunidade e si coloca
a disposição. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra o Sr.
Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a
Sessão. E para constar lavrei a presente ata. Em 14 de maio de
2019.
Ismaile Mota dos Santos
Presidente

Agripino Ribeiro Neto
1º Secretário “ad Hoc”

Edson Simões Freitas
2º Secretário

Welton Ribeiro dos Santos
Vereador

Luiz Gustavo Lemos Magalhães
Vereador

José Nilton Lemos Viana
Vereador

José Messias Araújo de Aguiar
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador
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Ata da décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ubaitaba,
primeiro período do terceiro ano Legislativo de dois mil e dezenove.
Aos quatorze dias do mês maio de dois mil e dezenove, à Av.
Vasco Neto, s/n, Centro, em Ubaitaba BA, no Salão da Câmara
Municipal reuniram-se sob a presidência do vereador Geraldo Braga
dos Santos e demais vereadores Edson Simões Freitas, Agripino
Ribeiro Neto, Luiz Gustavo Lemos Magalhães, José Nilton Lemos
Viana, José Messias Araújo de Aguiar, Antônio Alcântara
Porqueres, Welton Ribeiro dos Santos, Uilson Santos de Oliveira e
Marco Alexandre Souza Líger. Aberta a Sessão foi feita a chamada
dos vereadores e constatada a ausência do edil Ismaile Mota dos
Santos que fora justificada. Em votação as atas dos dias 23 de abril
e 07 de maio de 2019 que foram aprovadas por todos os
vereadores presentes. O vereador Welton fora convidado para
assumir a primeira secretaria. A palavra foi passada para o primeiro
secretario para fazer a leitura do expediente. Parecer nº. 03 de
2019 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de iniciativa do
Poder Legislativo, autor Edson Simões Freitas, ao Projeto de Lei n.º
14/2018 que Concede Título de Cidadão Ubaitabense ao Sr.
Samuel de Oliveira e n.º 05/2019, autor Luiz Gustavo Lemos
Magalhães que Concede Título de Cidadão Ubaitabense ao Sr.
Robson dos Santos de Jesus, em análise a proposição Legislativa
nº. 14/2018 que Concede Título de Cidadão Ubaitabense ao Sr.
Samuel Monteiro de Oliveira protocolado nesta Casa em 5 dos
12/2018 discutido em plenário em 11 de dezembro de 2018, veio
devidamente justificada. O Projeto 05/2018 de autoria do Edil Luiz
Gustavo Lemos Magalhães que pede o Título de Cidadão ao
Senhor Robson dos Santos de Jesus devidamente justificado. A
Comissão de Justiça e Redação dá seu pronunciamento com
juridicidade, funcionalidade, gravidade da matéria nos termos do
Artigo 37, do Regimento Interno dessa casa de lei, quanto ao
aspecto funcional, legal, jurídica e técnica Legislativa sobre as
preposições oferecida da Casa, um breve relatório, portanto opina
pela aprovação. Ofício 02/19 do controlador-geral solicitando que
agende para o dia 28 de maio de 2019, às 20h, para apresentar a
relação da audiência pública onde será apresentada a análise do
comportamento das despesas e receita do município referente ao
primeiro quadrimestre do exercício de 2019 bem como o espaço
para apresentação da mesma. Convite da Secretaria Municipal de
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Assistência Social através do centro de referência especializado em
assistência social convidando para a caminhada pelas ruas da
nossa cidade, referente a programação da semana de 18 de Maio
Dia Nacional do combate ao abuso e exploração sexual de criança
e adolescente que será realizado no dia 17 de Maio, sexta-feira, no
ano corrente, às 9h, com concentração na Praça Cultural. Ofício
11/2019, do núcleo do sindicato dos trabalhadores da Educação de
Ubaitaba, convidando os vereadores para participar conosco da
aula pública sobre a reforma da Previdência e cortes na Educação,
que irá acontecer na próxima quarta-feira dia 15 de maio, às 9h, no
Colégio Estadual Otacílio Manoel Gomes, parabeniza esta Casa
pela iniciativa do debate sobre a proposta da Previdência ocorrido
na última terça-feira, no dia 07/05/2019. Oficio da Secretaria de
Administração, a Prefeitura Municipal de Ubaitaba por meio da
Secretaria de Administração, respondendo requerimento do
vereador José Nilton sobre a disponibilidade de cadeira de rodas
para unidade do PSF do nosso município, informamos que o vosso
requerimento já foi encaminhado ao secretário municipal de saúde
para que seja tomada as devidas providências. Ofício da Secretaria
de Administração solicitando o uso do plenário no dia 21 de Maio de
2019, na terça-feira, a partir das 20h, para realização da audiência
pública para apresentação da Minuta do contrato de programa
assassinado com a empresa Baiana de água e saneamento Embasa e o município. Aproveita e convida todos os vereadores
para participar desta virtualidade que será de suma importância
para o nosso município. Em discussão os dois projetos das duas
comissões. Com a palavra o Edil Edson Simões Freitas agradece a
comissão pelo parecer favorável a esse projeto de Titulo de
Cidadão ao Sr. Samuel Monteiro que veio de muito longe e adotou
o nosso município como sua casa morando no distrito de Faisqueira
chegando aqui há 20 anos como missionário da Igreja Batista, ele
conheceu uma nativa filha de Faisqueira, com quem começou a
namorar e casou-se, voltou para o Amazonas, sua terra natal onde
fez um trabalho de missionário, estudou e foi nomeado pastor,
retornando a Faisqueira passou a ser pastor da Igreja Batista
fazendo um excelente trabalho, hoje tem duas filhas que estudam
em nosso município, a sua esposa Gilka é vice-diretora do Colégio
Asclepíades de Almeida onde faz um bom trabalho, é conhecido
como pastor Samuel onde exerce sua função de pastor acolhendo
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pessoas marginalizadas da sociedade e conduz essas pessoas
para o Centro de Recuperação fazendo um bom trabalho perante
aquelas pessoas menos favorecidas, então vendo esse trabalho do
Sr. Samuel teve a obrigação, pede aos colegas que vote favorável a
esse Título de Cidadão. Com a palavra o Edil Marco Líger diz que
não poderia deixar de mencionar sobre o Título de Cidadão
Ubaitabense concedido ao Pastor Samuel, um jovem que exerce o
Ministério na Igreja Batista em Faisqueira, chegou aqui há 20 anos
constituiu família, cuida do rebanho de Deus naquele distrito,
homem íntegro, do qual temos as melhores referências e não
poderia deixar de fazer essa referência que o título é
reconhecimento por tudo que ele já vem desenvolvendo, este veio
para somar na comunidade e não poderíamos deixar de dar um
parecer favorável e parabeniza a Iniciativa do vereador. Com a
palavra para o edil Luiz Gustavo diz que vota a favor do Titulo
concedido ao Pastor Samuel reconhece o importante trabalho que
ele faz na comunidade e também parabeniza e reconhece o
trabalho de Robinho da ambulância, um jovem trabalhador,
prestador de serviço, funcionário do município, faz seu trabalho com
alegria, de perfeição, pai de família por quem tem uma admiração
muito grande, agradece a comissão primeiro pelo parecer favorável
e pede a todos vereadores que aprovem. Com a palavra o edil
Marco Líger fala de Robinho, um ser humano excepcional, dedicado
a sua função, merecedor, menino dedicado naquilo que faz, é
postulante a uma cadeira nessa Casa para o próximo ano de 2020,
que Deus o abençoe para que chegue nessa Casa, também posso
estar partilhando os projetos aqui e dos destinos da nossa cidade,
parabeniza a iniciativa vereador Luiz Gustavo e Ubaitaba está
contente com o reconhecimento de uma pessoa simples humilde e
tão dedicada que recebe o Título de Cidadão Ubaitabense. Com a
palavra para o edil José Nilton Viana diz que é favorável ao titulo do
Sr. Robinho reconhece o importante trabalho e é testemunha das
suas ações, inclusive no plantão não tem hora, quando a gente liga
ele chega sorridente, sem colocar dificuldade, sem argumentar o
horário, faz o papel de condutor de emergência, sua nota para ele é
10, parabeniza a comissão que aprovou. O Sr. Presidente
parabeniza a Comissão pela agilidade no parecer desse projeto.
Com a palavra o Edil Agripino Ribeiro pede ao senhor presidente
que possa colocar em votação o parecer junto com o projeto e
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redação final. Em votação o pedido do vereador Agripino. Aprovado
por todos os vereadores presentes. Foi aprovado por todos os
vereadores nas três votações junto com a Redação Final. Com a
palavra para o Edil Marco Líger faz um pedido para que o
controlador geral junto a contabilidade para que envie até a próxima
sexta feira os relatórios de gestão fiscal do quadrimestre para que
possamos avaliar previamente e assim quando tivermos na Sessão
podem debater de igual para igual a toda matéria, quer ter a
oportunidade de analisar o relatório com tempo para não
chegarmos aqui sem informações e possam analisar e debater. O
Sr. Presidente diz que a Mesa vai encaminhar o Ofício pedindo e
com certeza vai ser atendido. Com a palavra o edil Welton Ribeiro
diz que na semana passada estiveram em Salvador para tratar
assuntos referentes ao município, representando esta Casa
estavam o vereador Geraldo Braga e o vereador Antônio Alcântara
Porqueres junto com a Prefeita Suka, conversando hoje com o
secretário de administração dessa cidade a prefeita Suka tem
tentado e tem feito alguma reforma política e tem acertado nas suas
indicações para o governo, parabeniza o secretário junto com a
prefeita Suka que vem desempenhando um brilhante trabalho
ultimamente, fala sobre o cemitério que às vezes é muito cobrado
aqui nessa Casa porque sabem o grande problema que tem o
cemitério de Ubaitaba, mas ele junto com a prefeita construiu mais
60 gavetas, estava muito preocupado, fala sobre o ginásio de
esporte que depois da eleição o Governador Rui Costa deu uma
travada em algumas obras do Estado, mas nessa viagem fizeram o
pedido para que a empresa novamente volte à ativa no ginásio de
esporte o mais rápido possível, independente de posição política,
sempre disse o seguinte: não adianta encher a Casa de
requerimento, às vezes repete o mesmo pedido no ano por isso
pedeque todos os Requerimentos feitos por ele para fazer uma
análise do que já foi realizado e o que não foi realizado para cobrar
da prefeita. Com a palavra o Edil Luiz Gustavo fala da polêmica
sobre o hospital que tem dois meses de salário atrasado, devemos
dar uma resposta, sabe que não depende dessa Casa, mas
precisam ver o Sr. Edvan que precisa dar uma resposta à
sociedade, ele está brincando com o povo de Ubaitaba, então como
representante ele tem que dar uma resposta sobre o que está
havendo, são dois meses de salários atrasados, o dinheiro não está
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vindo, que ele mostra aqui a abra a caixa preta do hospital. Com a
palavra o Edil José Nilton fala do hospital que vem lutando naquele
Hospital há 30 anos quem o conhece quem sabe da sua luta, dos
meus trabalhos ali dentro, então a população de Ubaitaba são seus
amigos que conhecem sua luta, pediu há uns dois meses atrás o
apoio de seus colegas vereadores para somar e resolver essa
situação para que possam fiscalizar e ver o que podem fazer junto
com o comércio, Rotary e Maçonaria, participou junto com Marco e
não foi à frente, a sua tristeza maior é que quem deu poder ao
pessoal de fora foi o vice-presidente, pede que convoque o vicepresidente para dar um esclarecimento para não só para os
vereadores, mas também para a população que nos ouve, o Sr.
Ademir, que mora aqui na cidade foi ele quem passou os poderes
para o Sr. Edvan o qual não aparece mais um Ubaitaba, ele não
atende o telefonema nem da prefeita que quer sentar e reunir com
ele, como falou o vereador Luiz Gustavo se for possível que marque
os 11 e possam ir até ele, há 15 dias chegou ao ambulatório o
dinheiro maior que o hospital recebe, aproximadamente R$
103.000,00 como eles não têm a transparência de passar para os
funcionários e dizer o quanto chegou reuniram-se médicos e
funcionários e entrarem num acordo, é isso que tem que ser feito,
ontem estava de plantão, poderia estar chateado com o que outros
falam, diz que não tem só esses dois meses atrasados, ele é o
único funcionário que mais tem salário atrasado, perdeu seus 30
anos ou ganhou esses mesmos 30 anos ali dentro porque ajudou e
ajuda muita gente, é feliz com isso, é grato a Deus porque assim
pode ajudar e tem uma história bonita ali dentro, tem 15 vítimas em
Ubaitaba que foi feito o procedimento da ressuscitação cardíaca,
agradece a Deus, pois com seus conhecimentos eles estão aqui em
Ubaitaba hoje, feliz da vida, deve retornar o nosso centro cirúrgico,
o ambulatório perfeito: com pré-natal, ultra-som, raio-x, falta a
logística, esse povo precisa conhecer a logística da coisa, como
funciona a saúde, não é com a visão de fins lucrativos, hoje as
pessoas estão sofrendo e morrendo por conta de uma regulação,
você joga um paciente na regulação quando é liberado às vezes já
foi a óbito, é muito triste, às vezes dá vontade de desistir, mas tem
Deus na vida da gente e ele dá forças para conquistar e lutar para
combater isso tudo, então pede aos colegas para abraçarem essa
causa, está sozinho ali dentro, hoje a unidade ali é filantrópica, às
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vezes nem consegue muita coisa com o governo do estado por ela
ser filantrópica, tem uma solução, existe o comando único onde a
secretaria faz o projeto e a Câmara aprova, tira pelo menos essas
condições, ninguém sabe, mas tentou levar para ali um raio x,
tentou levar a mamografia e um médico obstetra para voltar a fazer
parto na unidade, onde o cidadão lhe prometeu em Salvador 135
cirurgias, lhe garantiu 20 cirurgias por mês, não cumpriu, hoje
Edvan não aparece mais no hospital e é para esclarecer para ele ter
conhecimento da logística da coisa, como deve funcionar, pede aos
nobres vereadores para marcar uma visita no hospital para ver a
real situação chamar aqui o vice-presidente, ele mora na cidade e
foi ele quem assinou dando posse ao Sr. Edvan para ele esclarecer,
tem uma coordenadora que parece ser dona do hospital, há dois
meses que está faltando medicação, sempre traz medicação de
outros hospitais, muitos não sabem porque é uma pessoa que não
vai para FM dizer o que é que faz, poucos são os relatos, tanto na
FM como nas redes sociais. O Sr. Presidente diz que sabe que os
ataques que vem, Deus nos capacita, nos fortalece para que
possamos enfrentar as adversidades da vida, então as árvores que
dão frutos geralmente elas que são apedrejadas e sabemos que
José Nilton naquele hospital só tem a contribuir com a comunidade
de Ubaitaba, todos sabem que se não fosse ele naquele hospital
estaria pior. Sobre o Sr. Edvan e Ademir, em uma sessão passada
convidaram tem que ver os outros responsáveis por que é muito
fácil jogar a culpa só em Edvan, sendo que tem pessoas que
entregaram a responsabilidade, moram aqui em Ubaitaba, então
quando foi convidado o senhor Ademir não tiveram resposta para
essa Casa, uma dificuldade que tem também que poderia até ajudar
é o Ministério Público, estamos sem juiz, o que tem aqui na nossa
cidade é o substituto, vai mandar um oficio convite para o Sr.
Ademir, se ele não comparecer fará uma convocação para ele
prestar esclarecimento aqui nesta Casa. Com a palavra o edil
Agripino Ribeiro fala para José Nilton que ele tocou no ponto que o
secretário de saúde Zé Carlos já havia comentado aqui nessa Casa
com alguns vereadores há muito tempo atrás que é a questão do
comando único, ou seja, se realmente for feito o projeto, mandar
para essa Casa vai ser aprovado, a secretaria vai passa a gerir os
recursos do hospital, então automaticamente já tiram de circulação
e corrigi este problema e tira o hospital das mãos destas pessoas
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que está administrando, esse Sr. Edvan não é médico, não é
enfermeiro, ele está pouco se lixando com o que está acontecendo
se vai ter atendimento a população está se queixando, ele é um
empresário ele visa lucros e dinheiro, então o secretário tem que
correr atrás, fazer esse projeto para que possa voltar e passar para
que o município possa gerir os recursos, sabe que o nosso
Secretário é uma pessoa séria, direita, realmente vai aplicar os
recursos no hospital então acha que Zé Carlos tem que realmente
participar do comando único. Com a palavra o edil Uilson Oliveira
fala a respeito da situação do Hospital, esta Casa tem poder para
convocar os responsáveis pelo Hospital, mas sempre quando são
convocados não comparecem, isto é uma falta de respeito com esta
Casa e com a população de nossa cidade, eles tem que vir prestar
esclarecimento ao longo destes dois anos de mandato fez várias
visitas e não viu nenhuma solução. Outro assunto é que o chefe de
gabinete Raimundo Faning tome as devidas providências sobre a
energia da Fazenda São Cosme e São Damião, no distrito dos
Melos, que sempre vem fazendo este pedido e não foi atendido.
Parabeniza as festividades da Igreja Católica, do bairro da Ruinha,
começou no dia 04 e terminou no dia 13 de Maio, com participação
da prefeita Suka e o secretário de administração Leilson. Com a
palavra o edil Marco Líger sobre o Hospital, parecia muito fácil a
solução, tanto pelo atual secretário José Carlos quanto pela atual
prefeita, quando vereadora aqui Sueli Carneiro solucionava os
problemas do hospital, parecia que era no toque de mágica, era
oque mais ouvia nessa Câmera que faltava vontade política, José
Carlos abusava dessa palavra, dizia que o prefeito estava cansado,
muito tempo de governo, não tinha vontade política, ele só tem 2
anos e meio e deve estar muito cansado porque não toma
providências, não fala só do hospital, fala da regulação do nosso
município, Ubaitaba não tem ginecologista que atende no Posto de
Saúde, tem que regular, mandar para a Policlínica em Jequié, uma
consulta ginecológica, absurdo o atendimento de Jequié dos
melhores, mas é um absurdo uma pessoa sair daqui pega um
ônibus para fazer uma consulta sai de manhã, o ônibus só volta a
tarde e a pessoa fica aguardando, o atendimento cardiologista Dr.
Adrian não está mais atendendo pelo município e outras
especialidades que o secretário achava que tudo era fácil, para
pegar uma ficha para Dr.ª Elizabeth as pessoas dormindo na fila
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aqui na nossa cidade, então José Carlos , todos sabem que o
problema da saúde é a nível Nacional atinge também no âmbito
Municipal vê muita falta de gestão de Zé Carlos deve estar
cansado também nesse aspecto e não está dando respostas que a
comunidade necessita ele cansou com pouco tempo não tem
disposição para resolver esses problemas porque a saúde sabemos
que deve ser tratada com humanidade a humanização da Saúde
deve ser prioritário porque a pessoa já está debilitada, carente,
necessitando de um auxílio, não se tem o tratamento adequado o
caos está instalado, está tanto no hospital como no âmbito
municipal, não vê a saúde como um dos pilares da administração
da prefeita Suka, tem um orçamento de oito milhões quase 9
milhões para gastar, mesmo assim não tem dado conta, tem esse
convênio com a Policlínica que é excelente, volta a afirmar, mas é
inadmissível, a pessoa precisa de uma consulta tem que se
deslocar para Jequié, será que não tem dinheiro para pagar um
ginecologista que atenda, Dr. Carlos Coelho não atende mais pelo
município, pergunta o que está acontecendo, devem abrir a caixa
preta da saúde para verificar as gratificações, os cargos
comissionados, os aluguéis de carro, não dá para concordar com
isso, se fosse para Itabuna pelo menos é mais prático Policlínica,
torce para que seja logo inaugurada em Itabuna porque tem carro
toda hora, para as pessoas que precisam ir para Jequié saem 5
horas da manhã para retornar às 5 horas da tarde precisa ser
humanizado o tratamento da Saúde, então é âmbito local, faz essa
crítica a José Carlos com muita propriedade, sabe da sua
competência, não sabe o que tem faltado, mas tem deixado a
desejar a Secretaria de Saúde em nosso município. Sobre o
Hospital fez um elogio ao edil José Nilton, sabe da sua competência
sabe que ele não observa a cor de bandeira, ele é uma pessoa
humana que desenvolve seu trabalho com dignidade na
comunidade tem atendido e ajudado, já o ajudou particularmente, é
grato a ele pela ajuda que em relação a sua mãe, aquele processo
que passou, sabe da sua competência, mas não joga pedra em
árvore que não dá fruto saiba disso porque às vezes as pessoas
querem generalizar caos do hospital não vai ser resolvido somente
com a sua postura, é necessário a postura do Legislativo como um
todo do executivo como mencionou o vereador Geraldo provocar o
Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal de
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colocarmos Assessoria Jurídica, de a câmara fazer uma denúncia
como Câmara Municipal junto ao Ministério Público Federal para
que adote providências porque a verba Federal junto à SESAB,
auditoria porque no mínimo teremos dado uma satisfação a
comunidade, pergunta o que está acontecendo o Hospital recebe
R$ 203.000,00 entre ambulatório e o internamento. Já o Hospital de
Aurelino Leal recebe R$ 71.000,00. Com a palavra para o edil José
Nilton diz que as pessoas que não têm o conhecimento fala que o
município não ajuda, então a unidade por ser filantrópica, 100% das
transferências quem arca é o município com as suas ambulâncias e
o governo repassa para habitante registrado aí R$ 2,00 por
habitantes para medicação isso para rede municipal, não para o
hospital, para o município, então diz que ele ainda tem essa ajuda
veja no setor de combustível quanto é que tem dessas ambulâncias
que não para que o hospital não tem nada, então se não tem nada
por isso 100% é problema do hospital, essa transferência é
responsabilidade do hospital e a transferência vai para Itabuna
Costa do Cacau Salvador Jequié isso queria acrescentar. Com a
palavra o edil Marco Líger diz que é um gasto absurdo quanto se
gasta com as transferências, qualquer dorzinha que você tem ali
manda para a Itabuna, essa semana uma pessoa ligada à ele
esteve no hospital que o médico nem foi vê-lo mandou logo para
Itabuna. Com a palavra para o edil Uilson Oliveira diz que é muito
importante chamar o secretario de saúde para esclarecimento,
retifica suas palavras na convocação do Sr. Ademir e convoca
também a Comissão de Saúde, o Conselho da Saúde. Com a
palavra o edil Marco Líger José Carlos diz que tinha e pode dizer,
porque participou dos governos da economia no governo do prefeito
Bêda e no governo de Alexandre, ele tinha autonomia, para finalizar
suas palavras em relação ao hospital fazer uma denúncia no
Ministério Público Federal como Câmara encaminhando Assessoria
Jurídica, redija denúncia, pegar os elementos como provas,
encaminharemos ao Ministério Público Federal devem encaminhar
à secretaria de saúde do estado da mesma coisa, setor de auditoria
também, aguardarão ao mínimo uma resposta aos órgãos
fiscalizadores que a Câmara de Ubaitaba tem se preocupado ao
ponto de redigir um documento oficial para que não fique mais na
palavra e também pedir ajuda dos Deputados Fabíola Mansur,
Sandro Régis e Leur Lomanto que providências sejam tomadas,
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fala sobre a reforma da educação que nunca acaba nos nossos
colégios R$ 259.000,00 de uma licitação para reformar o colégio, as
grades não colocaram o Colégio Hilda Lago passa todo dia na
porta, não foi feita pintura, não foi feita várias outras pendências de
reforma de escola e para abismo tem um prestador de serviço do
município que não recebeu dinheiro do ano passado da pintura dos
colégios, pediu até que falasse o nome dele aqui, não vai falar por
uma questão de ciência porque ele é eleitor da base da prefeita,
sempre votou no grupo amarelo e ele está desde do ano passado
com R$ 14.000,00 para receber da pintura dos colégios, sabe das
dificuldades que é administrar, mas tem que se cortar privilégios em
várias áreas R$19.000.00, o orçamento da secretaria de Educação
para esse ano de 2019, pergunta cadê a reforma que não foi
concluída, professora Adélia, professor Cláudio Bidu, todos os anos
é reformada as escolas do município, contra fatos não existem
argumentos, a comunidade está de prova ver um disparato em
relação a quadra do colégio sem poder ser utilizado, teve um bingo
beneficente que choveu e o pessoal se molhou mais debaixo da
quadra do que de fora, então um absurdo a população tem sofrido o
governo tem que tomar as devidas providências, mas essa da
Educação, não se conforma porque pelo menos para secretaria que
não tem recurso, às vezes vai falar do esporte, não pode bater
tanto, não tem um recurso direcionado específico para o esporte,
mas não a Secretaria de Educação, tem conhecimento do
orçamento da educação que é maior do que algumas prefeituras da
região pede providências à Secretária de Educação, a prefeita, ao
Secretário de Administração para que essas pendências fossem
resolvidas, não foi para essa mudança que o povo de Ubaitaba
queria a marreta do 40 que está batendo pesado em
incompetências e algumas secretarias de alguns setores e precisa
ser corrigido o mais breve possível. Com a palavra o Edil Edson
Simões faz o projeto para que o repasse da secretaria de saúde
repasse para o hospital, tem certeza que os funcionários não irão
ficar dois meses sem receber, em Ubaitaba já teve um hospital
referência, infelizmente o hospital de Ubaitaba não e do Município,
mas será um sonho próximo que poderão conseguir, devem ver
como é que foram feitos os contratos, que não fique só nas
palavras, fazer uma comissão para resolver porque quem sofre são
os munícipes, está na hora de acordarmos, como tem um ditado
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popular diz se nossos olhos estão com alguma venda vamos
colocar um colírio nos olhos e vamos resolver e se colocar a
disposição para juntos os possam resolver este problema do nosso
Hospital. Parabeniza o Secretário de Administração Leilson pelo
dedicado e brilhante trabalho que vem realizando na secretaria.
Também parabeniza o Secretário de Obras Nilton Sales solicita o
esgotamento da Rua da Brita a população está cobrando, o
secretário é acessível espera resposta, ficou feliz quando viu as
fotos do Novo Olímpia, a Rua da Manilha pedido Vereador Geraldo
Braga outra luta, entrada da Rua da Brita que sonha em ver
calçada. Fala da saúde, falar do secretário é atingir um conjunto ali
naquela secretaria, tem pessoas que trabalham mesmo, como
Viviane que já viu chorar por pressão, o povo pedindo e ela
ajudando, um ajudando o outro para mandar para Itabuna para o
Costa do Cacau, para Jequié, providenciando um carro, muitas
vezes não tem o reconhecimento, o trabalho dela é muito bom, as
dificuldades que ela passa, há pouco tempo estava com duas
pessoas precisando levar para Salvador para colocar a prótese e
viu a luta que ela teve para conduzir essas pessoas para Salvador.
O Sr. Presidente fala sobre a Policlínica, o pessoal que vai 6 horas
sabe que é realmente cansativo, foi junto com presidente Ismaile e
a prefeita Suka para tratar desta situação que não é só queixa da
população de Ubaitaba, existe as mesmas queixas de vários
municípios o sistema da Policlínica estavam marcando o horário de
ressonância 5 horas da tarde e o exame ginecológico ou qualquer
outro tipo às vezes pela manhã, então foram informados que
dependia do consórcio Regional que eles iam sentar e se organizar
para ser resolvida essa situação, fala ao vereador José Nilton, pois
lembrou que às vezes criticamos muito o governo municipal em
relação ao hospital que o município não ajuda, essa ajuda de
transferência nunca calculou o tanto que o município ajuda o
hospital e também é muita ingratidão do hospital não falar que o
município ajuda, tem funcionários no hospital que é pago pelo
município, tem medicamentos pelo município, então tem uma série
de ajuda que a prefeitura vem colaborando é mais um motivo para
que possam cobrar dos gestores do hospital. Diz que estiveram em
Salvador na terça-feira passada, inclusive junto com Prefeita Suka
na Secretaria de Segurança Pública onde puderam reivindicar a
questão da delegacia, falando com secretário o mesmo colocou
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muita dificuldade, porém puderam explicar a situação que tem para
deslocar os presos para cidade próxima, a mais próxima há 40 km
em Ubatã e a delegacia de Aurelino Leal que está super lotada e
Ilhéus a cerca de 80 km, então o secretário começou a ver a
situação dele explicando que a delegacia tem um órgão do Detran
abandonado que pudesse também agregar a delegacia e ele se
comprometeu com a prefeita para juntos mandar um técnico vir
olhar para ver se cabe a reforma ou se será preciso fazer uma
nova delegacia, inclusive perguntou se tinha algum prédio do
estado que poderia ser usado de imediato para fazer uma reforma,
mas depois quando ficou sabendo que a Rodoviária é próxima a BR
101 e os índices de Ubaitaba o deixou bem chocado, quando ele viu
a foto da Delegacia no estado que se encontra, acredita que vai vir
boa notícia para Ubaitaba e vamos esperar, ele deu esperança a
situação de Ubaitaba. Estiveram com o Diretor de Saneamento, o
diretor Antônio Marcos, cobraram dele os poços artesianos do
distrito dos Melos, que inclusive foi da gestão passada que tem
mais de 10 anos que foi construído, explicaram a situação, tem
que ser construído outros novos naquela região da Cachoeira
Bonita, Melos, Duas Irmãs e ele ficou de olhar também o sistema de
água de Piraúna. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra o
Sr. Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a
Sessão. E para constar lavrei a presente ata. Em 28 de maio de
2019.
Geraldo Braga dos Santos
Presidente “ad Hoc”

Welton Ribeiro dos Santos
1º Secretário “ad Hoc”

Edson Simões Freitas
2º Secretário

Luiz Gustavo Lemos Magalhães
Vereador

José Nilton Lemos Viana
Vereador

Agripino Ribeiro Neto
Vereador

Marco Alexandre Souza Líger
Vereador

José Messias Araújo de Aguiar
Vereador

Antônio Alcântara Porqueres
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador
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Ata da décima primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Ubaitaba primeiro período do terceiro ano Legislativo de dois mil e
dezenove. Aos vinte e três dias do mês Maio de dois mil e Dezenove, á
Av. Vasco Neto, s/n, Centro, em Ubaitaba BA, no salão da Câmara
Municipal reuniram-se sob a presidência do vereador Ismaile Mota dos
Santos e demais vereadores Geraldo Braga dos Santos, José Nilton
Lemos Viana, Antônio Alcântara Porqueres, Uilson Santos de Oliveira e
Marco Alexandre Sousa Liger. Aberta a Sessão, foi feita a chamada dos
vereadores e constatada a ausência dos edis Edson Simões Freitas, Luiz
Gustavo Lemos Magalhães, José Messias Araújo de Aguiar, Welton
Ribeiro dos Santos e Agripino Ribeiro Neto justificada a ausência de
Welton e Agripino. O Sr. Presidente cumprimentou a todos, destaca a
presença de Dr. Diran, dos vereadores, do Secretário de Saúde José
Carlos, da Secretária de Assistência Social Elied, Secretario de
Administração Leilson Oliveira, Sra. Marluce Gerente da Embasa de
Ubaitaba que veio apresentar para a comunidade a audiência publica.
Passou a palavra para a senhora Marluce que agradece a oportunidade
de explicar sobre esse contrato de programa com município e passa
palavra para o engenheiro Eric Fernandes que vai falar da proposta deste
projeto que pertence a unidade Regional de Itabuna e se durante a
apresentação houver por parte dos presentes alguma dúvida acerca do
que ocorre no município é só falar. Com a palavra o Engenheiro Eric
Fernandes diz que quem não tiver o plano Municipal elaborado até
dezembro desse ano vai ficar impossibilitado de acessar recursos na área
de saneamento, sobre o contrato de programa vão tratar dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário depois falar
primeiramente do contrato traz a realidade do município vai apresentar as
intervenções com base em algumas demandas isso tudo aí vai servir de
base para o processo. Com a palavra o Secretário Leilson Oliveira diz
que quando a Embasa veio trazer essa proposta logo a prefeita Suka
acolheu que é um programa de 30 anos de convênio, o município será
beneficiado com toda a extensão da Embasa a custo zero, então aquele
que for herdar nos próximos 30 anos da Prefeitura de Ubaitaba já vai ter
um grande programa queremos que toda a comunidade tenha
conhecimento e aprove logicamente esse programa, hoje a cidade tem o
abastecimento de água própria da Embasa, atende nossa sede e aos
distrito de Faisqueira, Oricó e Cachoeira Bonita, já tem um pedido que vai
facilitar essa extensão de água para chegar na comunidade das Duas
Irmãs passando também Cachoeira Bonita até a BR 330 e comunidade
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dos Melos, então nesse próximos anos vamos ter toda a nossa área do
município de Ubaitaba com água limpa, tratada e pura para os cidadãos
ubaitabenses, por isso que a prefeita abraçou, os secretários também
porque é um benefício do governo Estadual e traz através da Embasa
logicamente devolvendo aquilo que pagamos quando pagamos a conta
de água a Embasa não é uma empresa com fins lucrativos o que ela
ganha tem que reverter para o seu Estado de origem, agradece desde já
a Marluce, a Eric, a Câmara de Vereadores pela oportunidade que está
dando. Justificou a ausência da prefeita Suka que se encontra em
Salvador para a liberação do convênio para o término do asfalto. Uma
água de qualidade trará menos doença e automaticamente menos
remédio, o país trabalha na prevenção e é isso que tem buscado. Com a
palavra o engenheiro Eric Fernandes começou apresentação sobre as
cláusulas do contrato ficou disponível durante o período de consulta no
site da prefeitura e fala das obrigações dos direitos de todos os
integrantes do processo que envolve a prestação de serviço de
abastecimento de água, o controle social dentro desse contrato é previsto
uma comissão que vai acompanhar toda execução dos investimentos que
estão sendo propostas nessa comissão ela vai a cada ciclo de 4 anos
rediscutir mudanças no município, coisas que não foram previstas hoje, aí
tem como fazer estes ajustes e alinhamento para que o município
sempre ande buscando melhorias no serviço este contrato prevê os
investimentos e as metas, benefícios, tudo definido neste período do
contrato, o município não tinha conhecimento do que a Embasa tinha
como proposta, até o momento o que a Embasa fizesse estava valendo
não tinha nenhum impedimento no contrato, nada especificado, este
contrato venceu em 2017, a prefeitura por meio da Câmara aprovou a lei
que utilizava do convênio, uma ferramenta que permite uma cooperação
técnica entre Município e Estado, a Embasa empresa prestadora de
serviço Estadual representante do Estado na questão do convênio foi
publicado a lei 12/10 aprovado em 08 de Maio de 2017, com esta
autorização o município delega a regulação dos serviços de água e
saneamento sanitário no município, também o decreto que foi publicado
no mês de Maio convocando toda a população para o processo de
consulta e esta audiência pública que estamos realizando é uma
possibilidade de consolidar este convênio, precisa ter um equilíbrio
financeiro para melhorar a qualidade de vida pra isso tem que haver
investimentos para serem aplicados tem que haver a fontes do recurso no
caso da Embasa no Município e a tarifa e a nível estadual independente
do que a Embasa arrecade no Município ela tem uma tarifa padrão para
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todos os Municípios, foi delegado o serviço de abastecimento, existe
município que e possível fazer esta redistribuição dentro da própria
empresa para todos os municípios atendidos com as demandas, o
contrato do programa/convênio com prazo de 30 anos, as vantagens do
contrato com a Embasa é a captação de investimento que são as tarifas
99% das ações que vão para o Estado, ela consegue acessar o recurso e
contrapartidas que outras empresas não teriam porque de sua fidelidade,
outra importante questão a tarifa média praticada a Embasa está
presente 366 Município da Bahia a redução de custos, aquisição de
insumos em larga escala gera esses benefícios revestidos em
investimento. Sobre o contrato de programa é um instrumento efetivo de
gestão contratual porque tem um mecanismo tão bem definido e que
possibilita nela acompanhamento do município, da empresa e do órgão
regulador na execução a cada ano do que foi planejado. Com relação a
investimento, se não tem um contrato renovado com o contrato vigente
ficamos em segurança jurídica, então não pode fazer investimentos
importantes porque não tem segurança quanto à continuidade da
prestação de serviço, a questão das licenças também, também sem as
documentações todas vigentes regulares não consegue renovar licenças
e prestar serviços sem estar com todas as normativas em dia, a execução
de obras de ampliação do sistema que é uma garantia desde que o
município tem contrato com a Embasa ele tem que aparecer no plano de
investimento da empresa e isso ajuda a trazer benefícios ao município a
questão também de atendimento, a norma regulatória, Tribunal de
Contas, todo mundo cobra da Embasa o serviço então com esse contrato
renovado o planejamento de investimentos em médio e longo prazo,
antes não tinha nenhum tipo de planejamento a definição de metas. A
importância da discussão desse contrato na população, a lei federal
coloca como um dos mecanismos de controle social então o município é
o detentor de todos os serviços de saneamento que são prestados em
benefício de todo mundo o contrato parece com contrato de concessão,
mas ele é totalmente diferente e por isso também ele se torna atrativo e
de fácil acompanhamento, não é necessário fazer a licitação já que tem
a lei autorizada do convênio é dispensável a realização de licitação desde
que o município considere que a melhor opção é continuar com serviço
na empresa, sobre o convênio, na época se aprovou a lei convênio
autorizado a firmar essa cooperação, de fato o convênio não quer dizer
muita coisa, mas ele é o primeiro passo para esse processo, o convênio
não é o contrato, então precisa entender que realmente está regular,
precisa avançar no processo de audiência dispensa de licitação até
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chegar o contrato. Explica como é que estrutura do contrato de programa
que está todo relacionado todo fundamentado na legislação Federal de
saneamento básico. Outro ponto importante, a prefeitura precisa ter a
estrutura dela, um conselho que acompanha as questões de saneamento
básico porque a lei federal tem um decreto também regulamenta a lei que
estabelece como princípios básicos, são as leis principais que
fundamentam esse processo. De maneira resumida o contrato de
programa tem essas principais funções que é regularizar e definir o plano
de investimento, vai apresentar a prestação de serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, traz segurança jurídica
também para o município porque município não pode ter um prestador de
serviço sem contrato. A estrutura do contrato na íntegra tem algumas
coisas que estão marcadas que é só para fazer uma leitura e discutir a
respeito o objeto do contrato é a prestação de serviço público tratamento
sanitário e abastecimento de água a mais, o contrato estabelece
cumprimento de normas de forma progressiva. Das obrigações da
Embasa, é obrigado no contrato a praticar tarifas e preços conforme
estrutura tarifária estabelecida pelo órgão regulador uma preocupação
que as pessoas têm é se vai aumentar tarifa da Embasa a resposta é
não. A Embasa também tem direito que são cobrar débitos vencidos e
não pagos, auferir receita decorrente de fontes alternativas e adotar
providências. Ampliação, por exemplo se o Rio de Contas secasse, teria
uma outra opção do município que gerariam uma demanda muito grande
não é uma busca de alternativa o custo operacional do sistema ia elevar
absurdamente, para compensar teria que ser feito algum tipo de ação
com relação a tarifa, como também pode não acontecer nada nesse
sentido, assim, catastrófico e não precisar fazer nenhum tipo de
conversação, utilizar vias públicas para poder colocar essas estruturas
para atender a população, o serviço tem que respeitar as
regulamentações, as normas técnicas da ABNT. Direito do Município, o
município recebeu o relatório que será repassado anualmente. Deveres
do Usuário, pagar tarifa, contribuir para as boas condições das
instalações, consultar a Embasa sobre a questão das tubulações para
não acontecer nenhum tipo de problema. Direitos do usuário, receber
serviço, receber todas as informações e defesa dos interesses individuais
informações das contas de água na internet, no site da vigilância, existe
aplicativo que pode ser utilizado para solicitar algum serviço da Embasa.
A Embasa é responsável pelo desenvolvimento das obras e execução de
projetos básicos e executivos referentes ao que foi previsto para
investimentos que tava escrito. Os pacotes são as formas que podem
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apontar recursos para a execução desse plano, a tarifa é a principal
operação de crédito, orçamento da união é recurso não oneroso, na
verdade a tarifa serve para várias coisas, o serviço de ampliar, expandir e
ainda pagar toda a equipe técnica que a Embasa tem. Disposições Gerais
no caso como não tem plano o contrato ele vai ser fundamentado
elementos ali o estudo que fundamenta o contrato é um estudo técnico
que tem um diagnóstico simplificado, mas que respeita os critérios da lei
11.445 o convênio de cooperação. Diz que o sistema do Brasil são
ineficientes, para melhorar a qualidade do serviço tem que tornar o
sistema eficiente reduzindo perdas, economiza materiais, tempo químico
e até explora menos ainda o manancial, quando tiver um loteamento a
prefeitura implanta essa informação tem que ser passada para poder
avaliar a necessidade de uma intervenção específica. Já tem uma
previsão de reservatório de uma bomba específica para poder atender
porque é uma área alta seria difícil o sistema funcionar a questão
operacional para acompanhar o crescimento da cidade mas aqui são
coisas novas vai lançar mesmo a questão do saneamento no município
mais estruturação avanço famílias beneficiadas vai trazer estudo a
curto prazo com base no fluxo de caixa, fala que para universalizar o
serviço precisa ser com tarifa não é possível com contrato, pode buscar
também investimento. O investimento em curto prazo seria de até 5 anos,
três milhões isso é de 2019 conseguiu renovar esse contrato e logo
abastecer aquela área da Duas Irmãs, fazer melhorias em Faisqueira que
já são diagnosticadas, acabar com a questão de ligações na medida fazer
estudo sempre, buscar a eficiência. Em 2020 tem Cachoeira Bonita,
primeiro não pode atender Piraúna e Melos que já tem projeto em
andamento para 2020. Sobre a execução da obra de Piraúna que
começarão em 2021, mas pode acabar até no mesmo ano só faz uma
projeção aí para poder equilibrar nessa destruição dos valores. Recebeu
a recomendação para contratar um novo projeto, mas sabe que já existe
um projeto antigo não quer dizer que esse município que atualize tenta
viabilizar. Em 2022 a Embasa pretende fazer um importante investimento,
trouxe detalhes do contrato, os investimentos, a distribuição desse
material, deixar na prefeitura para que possam verificar. Com a palavra
para o secretário de Saúde José Carlos fala dessa audiência pública que
é uma questão do futuro da nossa água, a questão do esgotamento
sanitário, Ubaitaba tem um projeto de esgotamento sanitário que foi feito
há 19 anos para conseguiu o recurso naquela época em 2001 era de R$
200 mil na época o secretário estadual Afonso Florence pediram que o
município tivesse projeto, hoje custa 28 milhões houve uma preocupação
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em relação a Embasa de correr atrás desse projeto, mas acredita que o
Ubaitaba tem uma área de saúde endêmica em relação a sistosoma,
hoje no Município tem uma equipe com dos funcionários da Funasa, uma
equipe de oito profissionais fazendo exame, já perdemos vidas como o
jornalista Jackson Alencar e Ubaitaba também temos os atletas da
canoagem, sempre está fazendo exame, então o governo do Estado vai
ficar tem que se preocupar com essa questão de esgotamento sanitário
porque outras cidades como Piauí já fez e Itacaré também, Ubaitaba está
na base do Governo do Estado que agora liberou R$ 70 milhões
esgotamento sanitário da área do Pontal Ilhéus acha que também essa
questão dos atletas da canoagem, a audiência pública deve priorizar
junto com o município, tentar viabilizar o projeto de esgotamento sanitário
de Ubaitaba e principalmente em relação à saúde a questão da
sistosoma, outra preocupação é a poluição por agrotóxicos no municípios,
a captação era feito no Rio Oricó que é bem mais limpo que o Rio de
Contas, não sabe se foi o volume de água que diminuiu mas hoje vê os
nossos fazendeiros da região que joga agrotóxicos da fazenda dele com
tratores para matar o mato esses Randap cai no Rio de Contas, então o
município está implantando o sistema onde vai ser feita a captação, vai
ter o VIGIAGRO para analisar essa águas consumida em todos os pontos
que tiver água da própria Embasa, em Piraúna esgotamento com índice
de Schistosoma, de verminose, enfim é uma preocupação não sabe
porque a Embasa mudou a captação, a água limpa do Rio Oricó por uma
água bem mais suja que é o Rio de Contas por que foi feita essa
mudança na captação pede uma explicação por parte da Embasa,
questão do agrotóxico a preocupação com a água consumida de todos os
municípios do vale do Rio de Contas, é uma preocupação com o meio
ambiente temos que ter como o secretário de saúde e preocupação da
comunidade. Com a palavra a Gerente da Embasa Marluce diz que toda
essa explicação acerca da mudança de captação na época foi dado
inclusive aqui na Casa, mas assim que voltar e rever errei explicar essas
questões tem aquela questão do conhecimento empírico e do senso
comum, a gente acha que ali é menos poluído do que aqui o Rio de
Contas, então você acha que o outro é menos poluído é senso comum
tem uma cultura impregnada em torno do Rio de Contas só que a
Embasa é uma empresa pública e tem responsabilidade social jamais
faria uma mudança de ponto de captação tirando de um manancial
menos poluído para o mais poluído até porque isso tem custos muito
maiores que o tratamento de água essa mudança ela não foi feita de
forma irresponsável quando cheguei aqui no final de 2016 e percebe logo
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que o Rio Oricó ia entrar em colapso isso porque existe uma portaria do
Ministério da Saúde já foi dito aqui na Casa que determina todos os
elementos químicos que precisa utilizar para o tratamento da água bruta
e nesse tratamento, quais os produtos que são utilizados sulfato de
alumínio, peróxido de cloro cada uma para uma especificação matar
organismos patogênicos, sulfato de alumínio como coagulante para tirar a
característica cor que não é permitida pela portaria do Ministério da
Saúde e o peróxido para tirar o aspecto cheiro quando você tem uma
proliferação muito grande de macrofilas e o que tava acontecendo no Rio
de Contas uma das coisas ou do Rio Oricó era uma grande proliferação
de macrofilas, quando dosava todo o produto químico para o tratamento
da água de acordo com o Ministério da Saúde, justamente não tinha
condição de água bruta do Oricó a reação que era desejada tivesse
sucesso e oferecer à comunidade a água dentro do que a portaria do
Ministério estabelece que toda essa análise é feita na estação a cada
duas horas, é feita por Salvador uma vez por mês e dias aleatórios que
não conhece, o teor de cloro que é muito químico que vai combater
patogênicos que vai assegurar a saúde pública está dentro do que é
permitido, tem um corpo técnico químico, gerente de unidade, não foi feita
aleatoriamente, foi uma necessidade. Com a palavra o engenheiro Eric
Fernandes diz que a notícia que foi veiculada trouxe uma dúvida muito
grande com relação à qualidade da água do Brasil inteiro, foram
analisados os resultados de 2014 a 2017 notícias com dados antigos,
além disso eles compraram com padrões europeus cada lugar tem uma
normalização diferenciada dentro dos padrões que são estabelecidos na
portaria do Ministério da Saúde, tem o resultado recente não pode estar
olhando o passado e pior se comparando a um estudo da Suíça com
parâmetro de outra natureza sabe que o sistema, os requisitos são muito
mais numerosos do que o brasileiro, então assim com relação à parte do
agrotóxico tem esse monitoramento trimestral, semestral, de
monitoramento da água tratada, relatório da vigilância sanitária tem
Ministério da Saúde, então quanto a isso tranqüilo com relação à garantia
da não contaminação do manancial. Com a palavra o vereador Marco
Liger parabeniza pela iniciativa da audiência acha de muita importância
esse projeto, esse contrato, ele havia sido assinado pelo prefeito Zito
Corrêa em 1997 quando fez a maior obra em Ubaitaba a nível de
tratamento de água quando foi feita a captação para o Rio Oricó 20 anos
está vencendo, ano passado chegou a Casa e estamos na análise,
reconhecemos a importância dessa inovação para os 30 anos, a Lei
11.405 é de 2007 trás alterações já outras exigências precisaremos no
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município, fez colocações e se preocupa quando fala do investimento fez
um cálculo rápido, pergunta se o município de Ubaitaba é deficitário com
uma receita de mais de R$ 1 milhão, outra preocuparão e sobre a
captação conversou com a gerente Marluce hoje pela manhã sobre o
assunto, mas ela já havia feito essa explicação
que fez agora
novamente, tivemos um problema sério ano passado quando foi feita a
mudança em maio de 2017 entupiram a captação ali já tivemos um
problema sério na vereadores até fez uma solicitação tinha muito
acumulo de baronesa no local de captação. Com a palavra o edil Uilson
Oliveira parabeniza pela importante audiência pública, lembra que foi um
esforço do presidente da associação Sr. Valdez e de D. Ide para
conseguir que a água chegasse ao distrito de Oricó e Piraúna o esforço
do deputado Rosemberg foi uma Emenda dele, mas a preocupação que
fica como José Carlos falou é esse contrato depois de assinado esperar
até 2021 porque essa água vai até os Melos. Com a palavra a gerente da
Embasa senhora Marluce não vê esse distanciamento tão grande quando
fala em 2021 quando parte do pressuposto enquanto Embasa porque é
uma coisa que eu gosto na minha vida a educação agente transformador
da sociedade foi dispor a falar de Organismos patogênicos da veiculação
de doenças através da veiculação hídrica isso que convencer essa
comunidade essa demanda surgiram tivesse cuidado porque não ia
jamais insuflar uma comunidade a querer um objeto que não ia dar para
ela. Com a palavra o Edil Uilson Oliveira a preocupação que falou é que o
país não tem estabilidade política, não passa uma confiança para que
possa assinar o contrato com a confiança em que o país está
estabelecido temos sim que assinar e o medo é que amanhã venha
assinar tal contrato de 30 anos e que amanhã vem à responsabilidade
para outros temos que fazer com responsabilidade para que não deixar
problema para os próximos. Com a palavra o engenheiro Eric Fernandes
diz que existe a instabilidade, às vezes fala que vai privatizar que
inclusive tem uma cláusula no contrato até não falei esqueci, mas tem lá
que esse contrato é válido enquanto o ente federativo tiver ligado
administração do Estado abrir o capital e passar para a iniciativa privada
o contrato para ter validade então município não é obrigado a ficar com o
serviço aqui vai buscar o equilíbrio financeiro nesse ponto aí você tem a
segurança que existe a cláusula protética no contrato. Com a palavra o
secretario de administração Leilson Oliveira diz ao vereador Uilson e a
todos os vereadores que o país é feito de futuro qualquer contratos por
longa data já estamos inclusive há 15 dias com uma empresa para nos
fazer uma proposta do PDDU, isso é muito interessante para todas as
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cidades e hoje já é obrigatório para cidades acima de 20 mil habitantes,
então acertamos essas tem uns 15 dias que estamos apresentado o
projeto a pessoa está trazendo agora o projeto com um orçamento de
plano tem condição de começar a fazer o pedido, independente de quem
estará sentado na cadeira do executivo ou do Legislativo, isso é um
grande benefício para o Ubaitaba, esse contrato com a Embasa não vê
muita dificuldade não Sinceramente só vê benefícios porque vai ser
criada uma comissão que vai estar fiscalizando e cobrando e pessoas do
Legislativo que será muito benéfico para Ubaitaba agradece a câmara por
proporcionar está importante audiência. Não havendo mais quem fizesse
uso da palavra o Sr. Presidente agradece a presença de todos e declara
encerrada a Sessão. E para constar lavrei a presente ata. Em 11 de
Junho de 2019.

Ismaile Mota dos Santos
Presidente

Geraldo Braga dos Santos
1º Secretário

José Nilton Lemos Viana
Vereador

Marco Alexandre Souza Líger
Vereador

José Messias Araújo de Aguiar
Vereador

Antônio Alcântara Porqueres
Vereador
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Ata da décima segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Ubaitaba primeiro período do terceiro ano Legislativo de dois mil e
dezenove. Aos vinte e oito dias do mês maio de dois mil e dezenove, à
Av. Vasco Neto, s/n, Centro, em Ubaitaba BA, no salão da Câmara
Municipal reuniram-se sob a presidência do vereador Ismaile Mota dos
Santos e demais vereadores Geraldo Braga dos Santos, José Nilton
Lemos Viana, Antônio Alcântara Porqueres, Uilson Santos de Oliveira,
Marco Alexandre Souza Líger. Aberta a Sessão foi feita a chamada dos
vereadores e constatada a ausência dos edis Welton Ribeiro e o
Agripino Ribeiro Neto que foram justificadas. Foi feita a Oração do Pai
Nosso. A palavra foi repassada para o Edil Geraldo Braga, 1º
Secretário, para fazer a leitura da ordem com dia: da Paróquia Santo
Antônio informando o tema central da festa, a exemplo de Santo Antônio
somos enviados em missão do mundo queremos levar todos à reflexão
sobre ação missionária da igreja de 1º a 13 de Junho, com início às 19h,
na igreja matriz e logo após quermesse com comidas típicas e bandas
regionais na Praça Santo Antônio partilhe conosco da Alegria dessa
festa especialmente no dia 9 de Junho que será a noite dedicada a
Câmara. O Sr. Presidente informa que o convite será colocado no mural,
aproveita e faz duas Moções de Pesar pela passagem da mãe do
vereador Uilson Santos de Oliveira e pelo falecimento da mãe da
prefeita de Aurelino Leal, Liu Andrade. Como será apoiada por todos os
vereadores não colocará em votação. Com a palavra o edil Luiz Gustavo
diz que por motivo de compromissos particulares não ficará até o
término da Sessão, pede desculpas ao pessoal da prefeitura que vai
apresentar o Quadrimestre de 2019, solicita da Mesa Diretora a cópia da
ata do que aconteceu durante a apresentação, foi questionado por
alguns diretores de escola e também na igreja, é uma falta de respeito
para esta Casa e para a prefeitura devido ao volume muito alto dos
carros de sons que estão passando em nossa cidade, é uma vergonha
não respeitam ninguém. Pede mais fiscalização por parte da Secretaria
de Meio Ambiente que seja mais rigoroso porque está difícil cumprir é
fazer valer a Lei, eles passam com o som alto seja na frente da igreja
católica ou igreja evangélica e outros órgãos não tem respeito, passa
aqui na frente da Câmara, da prefeitura, em tudo que é lugar, então tem
que fazer valer a Lei para eles começarem a respeitar, senão multa ou
faz apreensão do veículo. Com a palavra o edil Uilson Oliveira agradece
a todos os vereadores pela Moção de Pesar devido ao falecimento de
sua mãe e solidariza-se a prefeita Liu Andrade sobre a partida da sua
mãe que faleceu na última terça feira aproveita a oportunidade para
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parabeniza a Festa do Cavalo e faz cobrança a Secretaria do Meio
Ambiente e os organizadores da festa, que tenham mais cuidado em
relação a sujeira que fica na Beira Rio, muita sujeira e lixo como
garrafas de vidro e latinha de cervejas são jogadas dentro do Rio,
passou no local constatou muita sujeira, o odor dos banheiro químicos
que são colocados horrível, já que existe o projeto junto com a Embasa
que foi discutido na sessão passada pede empenho da prefeitura para
que ações sejam implementadas na preservação do Rio de Contas,
inclui a Moção de Pesar, mãe de Dona Célia que faleceu no último
domingo, moradora da Ruinha, deixa os sentimentos aos familiares.
Com a palavra o edil Antônio Porqueres parabeniza o Sr. Presidente
pelas Moções diz palavras de consolo e conforto ao vereador Uilson
pelo falecimento de sua mãe, já passou por este momento e sabe que
não é fácil perder uma pessoa querida, parabeniza também o vereador
Uilson Oliveira sobre a cobrança da preservação do Rio de Contas e diz
que quando foi Secretário de Administração uma das primeiras
exigências era a limpeza do local, para não poluir a Beira Rio, pede
mais fiscalização por parte da prefeitura e por parte da Secretaria do
Meio Ambiente. Com a palavra o edil Edson Simões faz requerimento
solicitando wi-fi para as Praças de Faisqueira e de Piraúna, pede a
Mesa Diretora para enviar oficio para o secretario de administração
Leilson Oliveira que viabilize e tome as devidas providências para que
seja instalado este wi-fi nas referidas praças. É residente do distrito de
Faisqueira e sabe da dificuldade quando precisa se comunicar com
alguém porque no local não pega sinal de celular, o pessoal de Piraúna
também sofre, hoje em Laje do Banco foi informado que é prática e fácil
a instalação da torre repetidora de sinal, vai preparar para a próxima
sessão o requerimento. Faz Moção de pesar pela partida do Sr. Teodoro
Vasconcelos, morador de Aurelino Leal, de família tradicional da nossa
região, onde fez doação de uma parte de sua fazenda para engrandecer
nosso município, principalmente nossa cidade de Ubaitaba. Com a
palavra o edil Geraldo Braga lembra o tempo que Marli Santana foi
Secretária e iniciou as casas populares e a prefeita Suka e a secretária
Elied deram continuidade e vai ser entregue dia 30 10 casas, não
poderia deixar de parabeniza a secretária pela continuidade dos
trabalhos, também não poderia deixar de dar o mérito a gestão passada,
o projeto existe para unir Ubaitaba a Faisqueira e possamos ver esta
possibilidade. Com a palavra o edil Marco Líger faz pedido para ser
lavrada uma certidão com a data de hoje de que a Lei de Diretrizes
Orçamentária ainda não foi entregue nessa Casa, e o prazo já está
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expirado, o prazo era dia 15 de abril pela Constituição Federal, Artigo
35, parágrafo 2º, inciso 2º diz: até oito meses e meio, então 15 de abril
antes do encerramento do mandato a lei deveria ser entregue nessa
Casa e não foi entregue aí que dá um novo prazo para o dia 15 de maio
e também não foi entregue o artigo 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal que pede as audiências públicas, lembrando que dá multa de
30% ao prefeito dos vencimentos, lembrando que dá cassação, é crime
de responsabilidade não enviar, lembrando das penalidades, fica
abismado com isso porque conhece a vereadora Sueli, hoje prefeita,
que esteve no mandato anterior e via a cobrança da prefeita quando
vereadora dessas audiências públicas do prazo de envio que algumas
vezes também não foi cumprido naquele prazo de abril e depois era
cumprido no prazo de maio, não sabe o que tem ocorrido, pergunta se
está com muita coisa para resolver e não está atenta a esses prazos
que são importantes. Pede essa certidão para tomar as devidas
providências, pede celeridade, fala da audiência da Embasa que foi
muito boa, parabeniza, infelizmente o comparecimento da população foi
pequeno, principalmente dos atores principais que serão mencionados
nessas contas desse quadrimestre e vai tratar de educação, saúde,
planejamento, Saúde vai tratar do planejamento da administração a
missão do governo agora. A prefeita não é uma novata, teve 16 anos
como vereadora, conhece de Lei, era ela uma das que fazia cobranças
ferrenhas sobre as Leis aqui nesta Casa com respeito a datas corretas
das audiências públicas, a prefeita tem que tomar pulso, tudo aquilo que
ela criticava que condenava, quando está do outro lado é mais fácil
apontar as dificuldades, pede a cópia da certidão para tomar as devidas
providências. Com a palavra o Sr. Eron para apresentar o quadrimestre
de 2019 diz que no ano passado fez as três audiências públicas, com
relação a LDO já interagiu com Edson a questão da entrega porque fez
umas correções solicitadas, está cumprindo todos os prazos, 15 de
maio,15 de Abril, já fez as correções para poder entregar, na verdade
as audiências, a lei não trata diretamente do Regimento Interno aqui da
Câmara, elas estão marcadas por que a lei na verdade não faculta
audiência pública relativa ao Projeto de Lei e sim que todo dia 30 de
setembro quando ela for voltada às audiências tem que ter sido
realizadas, vai ser entregue também as Atas. Com a palavra o edil
Marco Líger diz que perdeu o prazo Estadual e Federal verificou hoje
pela manhã e até o momento não foi enviado para a Câmara. Com a
palavra o Sr. Eron diz que vai verificar a situação com as determinações
legais, continua a apresentação da audiência pública do primeiro
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quadrimestre de 2019 diz que diante do cenário político se estabeleceu
no governo federal, está tendo uma estabilidade do governo muito
grande com relação aos anos anteriores, teve um governo, hoje
eleitoral, de democracia, mas que todas as situações que têm ocorrido
no governo federal, ele tem refletido diretamente nos municípios como
um todo, então esteve há 20 dias ou menos em Brasília, vai algumas
mudanças que terão diretamente do Tesouro Nacional para os
municípios, algumas cobranças fiscais, o governo Federal tem apertado
de fato o sapato dos municípios já se fala em cortes de recursos do
Governo Federal para os municípios no Brasil inteiro, então é
preocupante, o cenário é realmente lamentável, a evidência é que se
fizer agora o levantamento do primeiro quadrimestre de 2016, 2017,
2018, 2019 evidenciou que teve uma queda de receita de praticamente
3,6% relativas aos três últimos anos, em 2019 realmente é muito
preocupante, não tem uma perspectiva de crescimento para o PIB
Nacional e o PIB de 2018 fechou praticamente menos - 1.1 o PIB
Nacional, o PIB da Bahia teve um crescimento de 1,2 é preocupante
porque os municípios estão tendo queda de receita, isto é, reflete
realmente no resultado final para que se cumpram todas as metas
fiscais todos os índices constitucionais, então mais uma vez a questão
de fazer uma administração com responsabilidade, gestão temerária e
nas nossas obrigações torna público, a audiência é obrigada pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, no Artigo 9º mostra os prazos legais para se
cumprir e vai falar da questão do orçamento, então procurou alisar é um
pouco gritante, mas tem que seguir um pouco do orçamento porque
assim quando se projeta o PPA quando foi feito, a gestão anterior passa
um ano da nova gestão, aí a nova gestão faz um novo PPA que
também irá passar mais um ano da próxima gestão Produzida
praticamente para os próximos quatro anos, balizados para os
orçamentos dos anos subseqüentes até mesmo para que não exista o
descumprimento do PPA, então o orçamento para 2019 muito embora
ele foi elaborado dentro da estrutura daquilo que se foi realizado no ano
anterior, mas precisou seguir os balizadores que ele traz o PAA e a
LDO de 2015, 2016, 2017, 2018, existe uma discrepância, então isso é
uma previsão de receita e uma previsão de despesa também, é no valor
de R$ 51.0000,00 Ubaitaba sai de uma previsão de receita e despesa
praticamente de R$ 46 milhões de 2016 ela passa para R$ 47 milhões
em 2017, ela passa para R$ 48 milhões em 2018 e ela vai para R$ 51
milhões que é um fator natural que a gente usa, aquela aplicabilidade de
três e meio por cento de..., no ano anterior teve praticamente ativação
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muito boa do orçamento elaborado como esperava que o ano 2019
funciona em decorrência até de algumas palavras pelo presidente eleito
que ele dizia que iria acabar com a fatoração do FPM, que seria
distribuído na forma mais igualitária tirasse de 01 e ele iria na
possibilidade de se construir o pacto federativo o que é realmente uma
faca de dois gumes que divide opiniões por parte tanto do Senado como
da Câmara dos Deputados, mas enfim partindo desse pressuposto
nesse primeiro quadrimestre consegue arrecadar R$ 14 milhões de
receita atitude de transferências correntes ainda não consegue lograr
êxito percebe o que é esse cenário porque assim as emendas
parlamentares solicitadas pela gestora e todo o período das aberturas
quando solicita as emendas, cadastra as emendas em abril e as metas
do governo federal para título de obra ainda não foram concretizadas
esses recursos não estão chegando, por exemplo para você ter idéia
existe um recurso mínimo que é o ICMS, exportação e da lei de 76 que
é um uma pequena fatoração que é dos royalties, cálculo do ICMS,
exportação, fala do petróleo é de produto vendido que a lei de 76
permite, então de janeiro para cá esse valor não ingressou nos próprios
municípios, são recursos pequenos que a União já está com dificuldade
de arcar com os recursos da Educação, é perceptível que novamente
vai entrar em um ano de uma crise sem precedentes não só para a
união, o Estado e os Municípios dentro dessa linha tem imprevisto, até
uma previsão abaixo da meta, em decorrência disso o crescimento do
PIB de um ano para o outro, então consegue superar um pouco a
previsão que estava abaixo da meta prevista, mas em comparação aos
anos anteriores teve uma perda significativa acento gráfico com relação
à despesa tem procurado controlar isso de uma forma mais igualitária
para quando chegar no final do ano não apresente um déficit fiscal com
relação ao orçamento. Ai tem R$ 14 milhões de receita arrecadada, mas
tem R$ 21 milhões de empenho realizado, seria isso na verdade o
prognóstico de responsabilidade com o seguinte: quando as primeiras
coisas que se garante sempre, fala isso nas audiências, que é muito
importante, a primeira coisa que garante é o pagamento da folha dos
funcionários do município de forma integral, toda parte do 13º já é
enviada o ano inteiro até dezembro, assim é um caso atípico de crise
novamente, não diz que o Brasil vai ter uma guerra civil que vai travar
tudo,sobre as folhas essa questão do empenho, essa garantia de
recebimento do servidor está garantida para o ano inteiro, tem um valor
empenhado de R$ 21 milhões que acaba tendo uma discrepância fiscal
mais ou menos de R$ 7 milhões, mas isso tem muito a ver com a
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questão da folha do décimo terceiro, uma parte da orçamentária de
equilíbrio dentro dessa responsabilidade, então o que tem feito aqui no
município de Ubaitaba é tentado equacionar nossas contas foi um
trabalho conjunto, os poderes são harmônicos poderes executivo e
legislativo aprovaram a questão do 13º dentro da data do aniversario,
uma parte de planejamento traz certo conforto, boa vontade com a
parceria salutar da Confederação Nacional dos Municípios para que os
municípios recebam 100%, uma parte dele em Junho e outra em
dezembro, então como existe um Projeto de Lei para isso uma forma
obrigatória, os prefeitos sempre acabam contando com a questão desse
recurso no final do ano então por uma questão de equilíbrio por mais
que receba nesse primeiro quadrimestre R$ 14 milhões de receita é
independente da parte de empenho, tem que se mostrar aquilo que
pratica, aí a despesa liquidada quando reconhece o débito, reconheceu
o serviço foi prestado, foi comprado que a folha foi paga, então dentro
de uma realidade a gente tem atitude de despesa liquidada a gente tem
R$ 12 milhões, conseguiu ter superávit orçamentário de R$
1.654.000,00, coisa natural que quem não tem a sagacidade e o
Conhecimento fala assim: a prefeitura recebeu três milhões em receita,
mas não existe esse ponto porque daqueles 3 milhões que se recebe
uma grande parte, trás para uma realidade de Ubaitaba um gráfico vai
perceber que desses 3 milhões de receita 52% desse recurso do
FUNDEB a verba carimbada, que ela vai direto para a Educação vai
tirar, 12,30% desses recursos para a saúde, 5% desse recurso oriundo
de receita do Social e a diferença desse contexto que dá mais ou menos
em torno de 28% são os recursos ordinários a gente traz isso para
realidade do município, importante salientar que é preciso ter atenção e
inclusive até com o apoio da Câmara é que o município tem um
cadastro muito sujo no quesito de arrecadação tributária, a inscrição da
dívida tributária que aí são expressões históricas que já vem de
balanços anteriores, de 10 anos atrás, ela apresenta mais ou menos um
grau de recebimento de algum retorno de R$ 7 milhões de tributos. É
preciso ter essa situação de ver o Código Tributário que ajude na
recuperação de crédito, que faça um recadastramento imobiliário para
que seja feita realmente a cobrança de vida dos impostos, quando
observa esse volume de receita é que às vezes você diz assim: tem
22% do duodécimo e desse precisa ainda tirar em regra, em síntese
0,6% que representa o duodécimo da Câmara, dentro do recurso
Ordinário não vai poder pegar o recurso vinculado passar para a Casa
Legislativa, se não tiver uma responsabilidade financeira para ter um
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caixa próprio o Município lá na frente vai entrar no colapso Fiscal vai
gerar o passivo e esse passivo vira uma bola de neve, o recurso
vinculado dentro de uma realidade, por exemplo o recurso do FUNDEB,
a união precisava rever esse repasse para o município, o recurso é feito
por aluno matriculado, e o coeficiente acontece se o município não fala
o que é o caso de Ubaitaba, está certo se o município tiver um evasão
escolar é uma forma natural, antigamente o Censo se alimentava em
dois momentos Janeiro e Dezembro, agora não, o senso praticamente é
uma informação mensal juntamente com os informes da Educação que
hoje já entra SIOPE, uma parte do CPC que são informes praticamente
semestrais que agora passou a ser mensal, uma obrigatoriedade maior
o professor passa a ser um super-herói porque ele não só educa a
criança a título de conhecimento, mas também educa naquela ausência
dos pais para a vida, então o professor merece ser muito valorizado pela
quantidade de trabalho e sobrecarga que tem, isso nunca vai
questionar, mas essa é uma variação em percentual desse reajuste que
se dá no alto e tem que se cumprir porque uma lei federal não pode ir
contra isso faz com que tenha um aumento de despesa para que possa
aplicar, exemplo hoje se pegar uma aplicação do FUNDEB nesse
primeiro quadrimestre, pode provar que o município de uma soma do
recursos do FUNDEB gastou, tirou 20% e repassou para Educação,
percebe que tem uma elevação em decorrência desses aumentos, é
constitucional é porque o 25% está passando já está em quase 27% e é
um processo natural em decorrência ao Governo Federal os recursos da
Educação vem caindo, com relação a aplicabilidade da Educação hoje
aplicou praticamente 27% na Educação, é um valor em decorrência
desse reajuste porque não tem outro caminho a não ser investir na
Educação, já si observa o bom trabalho da Secretaria de Educação no
que tange as obrigações com relação à Saúde é também um
contraponto que e defendido, a saúde também vem passando por essas
situações do Governo Federal que alguns recursos da Saúde também
não vem caindo, mas vai para aquela linha que dentro do quadrimestre
que todos os índices, o comprimento anual tem uma defasagem de
aplicação no primeiro quadrimestre para a educação, para concurso
15%, mas historicamente 2017 fecharam com 17.8, com saúde em 2018
fecharam com quase 20% porque a demanda da Saúde aqui de
Ubaitaba é realmente um pouco alta o recurso que chega do Governo
Federal não consegue alcançar é outra discrepância entre os municípios
e com isso sofrem, hoje com um PSF você tem que gastar em média R$
25 mil, do governo federal manda R$ 10.000,00 para o PSF, acaba
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tirando recurso próprio, então assim que aquela linha que cruza de 23%
tira o dinheiro para a Educação, para a saúde aí vai diminuindo, precisa
ter equilíbrio para poder equacionar essas contas, não é fácil ser gestor,
a demanda do município de Ubaitaba ela é gigantesca, historicamente a
cultura econômica do município de Ubaitaba balizada em cima do cacau
com a queda na produção, a economia do município gira basicamente
em torno da Prefeitura, não é uma realidade só de Ubaitaba é a
realidade de um contexto em geral das cidades vizinhas.
Demograficamente falando, Ubaitaba não tem terrenos planos para que
seja uma vantagem, a indústria se instalar, fala da instalação do IFBA,
ausência de um terreno que comportasse dentro de um limite, então tem
essa dificuldade demográfica dentro do município é preciso se pensar e
projetar a cidade para os próximos anos. Pede mais participação da
UPB - União dos Prefeitos da Bahia, acha que este órgão faz muito
pouco pelos Municípios. Outro ponto o município de Ubaitaba hoje tem
uma realidade de dívida muito grande, é importante salientar isso a
resolução 40 do Senado Federal, ele diz o seguinte: que o município
não pode ter 120% da receita corrente líquida comprometida com dívida,
o município hoje está com a dívida de 210% de dívida, fez esse
questionamento para Dra. Rita, pegou os balanços orçamentários, uma
transcrição de dívida de Previdência de R$ 38 milhões só que no
parecer do tribunal todos esses anos fala que a posição da dívida não
foi apresentada, a posição da divida chegou em 2017 fechando o
balanço e aí a receita da dívida que estava transcrito em R$ 38
milhões, já era R$ 73 milhões, não tinha sido registrado contabilmente
ligou para Dra. Rita, conversou porque é um erro de escrituração
contábil um endividamento do Município, hoje o Município se precisar
tomar um empréstimo fica impedido, essa situação se arrasta de trás do
passado. Observe dentro da realidade das contas da prefeita que em
2017 foram muito bem executadas, não teve nenhum ponto de
questionamento por parte do tribunal, atitude de execução orçamentária
o tribunal, o Ministério Público de contas, nesse entendimento pede que
o município tivesse as contas rejeitadas em virtude do descumprimento
da dívida consolidada e alguns pontos que eles entenderam que não
eram e na habilidade então no momento o Ministério Público de Contas
voltou em decorrência que faz um contraponto que se foi uma discussão
lá dentro porque ele deveria como Ministério Público de contas não
contestar também, então nesse momento o que ele pede para o
Ministério Público devido a dívida consolidada ao mesmo tempo em que
a defesa que a gente impetrou ao Tribunal de Contas nada mais nada
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menos foi que o tribunal de contas se manifestasse com relação as
escrituras contábeis em anos anteriores e que ela se posicionasse para
pudesse cumprir a resolução, o tribunal se posicionou, cabe ao
município pagar a dívida da união, então assim permita e lhe traga uma
solução, até que a união lhe permitem flexibilize que é negociar essa
dívida, o município é que está endividado e é uma divida impagável.
Agradece o espaço que lhe foi cedido e se coloca a disposição para
qualquer pergunta. Com a palavra o Edil Marco Liger Fez considerações
em relação ao relatório, algumas em relação a alguns comentários sem
fundamentos, observações essas da vereadora na época Sueli Carneiro
que hoje é prefeita dizia algumas informações quanto à disponibilidade
pública das contas, tivemos denuncia no Ministério público, ganhamos,
o promotor fez recomendação de que as pastas não precisariam vir
para a Câmera para ficar em disponibilidade pública, lógico já estamos
na época do SIGA do TCM, qualquer cidadão tem acesso nos
pagamentos, mas a época a vereadora vendeu muito essa idéia, hoje
conversou com Kila e em conversa na época que Suka era vereadora
fazia crítica e hoje ela vê que administração é diferente apesar de ser
oposição não são inimigos, a hora que liga para falar com a prefeita,
com a família dela, se dá muito bem com a mãe dela que é amiga de
seu pai, meu pai tem 99 anos, se encontra doente, lhe ligou para ir
visitá-lo, esse tipo de diversidade política tem que ter sua posição, sua
postura, nunca esteve no grupo Amarelo, teve oportunidade quando o
ex-prefeito Armando Uzêda convidou não aceitou. Das questões e
execução orçamentária, a contabilidade e Controladoria é o coração da
prefeitura. Execução orçamentária é uma coisa e Gestão política é
outra, planejamento é outro, a crítica não vai ser a sua gestão Contábil a
do pessoal da contabilidade que estão si esforçando para dar o melhor
do seu trabalho tem que contabilizar, tem que fazer o processo certo,
tem que encaminhar se depois der errado, cai tudo nas costas da
contabilidade, mas ninguém esquece que lá na frente o secretário faz as
despesas e não pensou no depois quando as contas chegar porque
muitas vezes a bomba cai na contabilidade, então essa questão
profissional, respeita, também conhece da área e respeita
tranquilamente, agora já o debate político e os índices da Educação
vê um relatório bonito, é frio quando vai para o termômetro do
funcionário contratado, hoje o professor que recebe um salário mínimo,
cadê a valorização do profissional, o professor contratado e profissional
a diferença é que um fez o concurso e o outro não, as idéias vão ser
contrapostos, o município de Ubaitaba pela primeira vez paga um
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salário mínimo a um professor, isso é um absurdo. Em relação ao índice
estão bem, só tem uma dúvida no relatório, a nossa receita tributária o
quanto ela representa para o município, hoje é a receita do Município de
IPTU discriminado. Com a palavra o Sr. Eron que garante que hoje a
receita tributária do município de Ubaitaba dentro desse quadrimestre
não representa 2% tem hoje uma arrecadação mensal algo em torno de
50 a 40 mil somente. Com a palavra o Edil Marco Liger diz que tem R$
1.400.000,00 daquele mês. Passou a palavra para o senhor Eron que
explicou que acontece o seguinte: o Imposto de Renda é próprio, passa
por conta de retenção que nesse caso se fosse seguir a condição ser
igual a Previdência, GPS, esse Imposto de Renda prevê que fica no
poder do município, então o que acontece independente do que
aconteça na transcrição da arrecadação tributária ao final do ano todo
imposto de renda retido e faço a inversão financeira ele passa a ser
receita tributaria, teve vereador que questionou se ia diminuir o
duodécimo, diz que a prefeita é mulher corajosa, muito dedicada, já
gastou meio milhão de reais em obras no Município com recurso
próprio, essa despesa aqui empenhada de Capital, foi com a cara e a
coragem, com recurso próprio nada de convênio. Passou a palavra para
o Edil Marco Liger diz que sente falta da presença do secretário da atual
gestão para estar aqui e detalhar as obras importantes, as críticas que a
prefeita fazia quando era vereadora, a Casa enchia e cada secretário do
governo do ex prefeito Bêda fazia relatório, sempre falava para a
comunidade audiência pública, o objetivo é isso tornar público o
detalhamento porque não verificou ainda no SIGA, só tem informação
sobre a reforma das estradas vicinais está sendo feita obra de
calçamento no bairro novo Olímpia, um pequeno trecho, pede a
presença dos secretarios para dar mais detalhes destas obras. Com a
palavra o senhor Eron diz que tem procurado equilíbrio, uma realidade
que o salário mínimo aumenta de um ano para o outro, os reajustes da
categoria que são constitucionais, algumas situações não consegue
controlar e ainda depende do nosso esforço, são coisas que precisa
cumprir para não ser condicional e equacionar essa situação. Passou a
palavra para o Edil Marco Liger diz que a questão de comando da
prefeita, dos secretários, participa sugerindo, mas nem sempre a
contabilidade é ouvida, fez criticas construtivas e pede que nas
próximas audiências os secretários estejam presentes. Quando está do
outro lado tudo e fácil agora que e prefeita sabe que e bem diferente
sentar e dizer que vai consertar o hospital até hoje o hospital está
doente, está na UTI, fala sobre o social, fechou alguns CRAS,
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contenção de equipe de pessoal, tem três CRAS
fechados,
fisioterapeuta tinha um na cidade sabe que o governo federal não
manda dinheiro para fisioterapeuta, mas em todos os PSFs tinha um
fisioterapeuta, o atual secretario de saúde José Carlos era um dos que
mais brigava, agora criou o NASF contratou 3 fisioterapeutas para
atender as pessoas carentes com derrame, crianças com problemas de
saúde, essas informações tem que ser debatidas, discutidas com
secretário, perguntar porque tirou o motivo da importância do
fisioterapeuta na saúde. Com a palavra do Edil Jose Nilton Viana Lemos
diz que a população Brasileira fala em mudança, mas muitos ficam
sentados no sofá com o controle na mão, a câmara de vereadores de
Ubaitaba convidou há 15 dias atrás o jurídico para passar para
comunidade sobre a Reforma Previdência, quase ninguém apareceu,
ontem teve também uma reunião que foi muito interessante para as
empresas de Ubaitaba e outras da região baseado com apoio da Lei os
Estagiários menores a partir dos 16 anos é muito interessante e já tem
Comerciantes que já vai contratar esses Estagiários para que possa
começar a sua vida trabalhando. Ubaitaba tem em média de 20 a 22 mil
habitantes, o governo paga para cada habitante desse R$ 2 reais para
comprar a medicação para dar aos hipertensos e diabéticos, este valor
não dá para quase nada, observou a explicação do senhor Eron sobre
cada área e cada órgão desses X por cento vai para saúde, isso é um
comprimento que tem baseado na verba que vem do Governo Federal
vai fazer uma glicemia vai o SUS paga aí R$ 1,80, tem exame,
hemograma R$ 2, 80, então não dá a consulta de 10 ou de 20 anos que
não tem alteração venho lutando há quase 30 anos e completo agora
em julho no dia 7 não consegue fazer nada com esses valores os
municípios têm sofrido, que Ubaitaba tenha uma indústria, uma fabrica
para que o município aumente a arrecadação, outra é o conhecimento
que os habitantes não tem de toda vez que for ao comércio comprar
alguma coisa que ele peça nota fiscal para que o município possa
aumentar a arrecadação do ICMS. Passou a palavra para o Edil Antonio
Alcântara Porqueres parabeniza a Contabilidade e Controle Interno da
Prefeitura sobre a transparência.Diz sempre continuar defendendo a
senhora prefeita pela sua lealdade, principalmente ao usar o dinheiro
público, na gestão já foi colocada meio milhão de reais em obras, já foi
investido com recurso próprio, muitos criticam na rua sem saber o que
está falando, mas a grande realidade está aí, a responsabilidade que a
senhora prefeita junto com o controle interno, seus secretários foi
demonstrado nessa audiência pública, o quadrimestre. Não havendo
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mais quem fizesse uso da palavra o Sr. Presidente agradece a presença
de todos e declara encerrada a Sessão. E para constar lavrei a presente
ata. Em 11 de junho de 2019.

Ismaile Mota dos Santos
Presidente

Geraldo Braga dos Santos
1º Secretário

Edson Simões Freitas
2º Secretário

Luiz Gustavo Lemos Magalhães
Vereador

José Nilton Lemos Viana
Vereador

Marco Alexandre Souza Líger
Vereador

José Messias Araújo de Aguiar
Vereador

Antônio Alcântara Porqueres
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador
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