
ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Santa Cruz Cabrália

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE PREFEITO E VICE
PREFEITO - GESTÃO 2021/2024,

REALIZADA EM, 01/01/2021 - 19:30 HORAS.

As dezenove horas e trinta minutos (19h30minhs) do dia O1 de janeiro de
2021, reuniram-se os senhores vereadores, para realização da Sessão
Solene de Posse do Prefeito e Vice do Município de Santa Cruz Cabrália,
Estado da Bahia, para a gestão 2021 à 2024. A Presidente Sra. Rita Soraia
Pereira Alves, convidou para a Mesa o Primeiro Secretário, vereador
senhor Pedro Sergio Evangelista da Silva e o Segundo Secretário vereador
Romali Rodrigues da Silva Pairana; solicitou que o Segundo Secretário,
efetuasse a leitura nominal dos senhores vereadores; com presença
unanime dos senhores edis. A senhora Presidente declarou aberta a sessão.
Logo, convidou o Sr. Pastor José Carlos, para fazer oração e uma benção
a os presentes, em seguida solicitou que todos ficassemde pé para ouvirem

.. o Hino Oficial do Município de Santa Cruz Cabrália; Solicitou do Mestre
de Cerimonia, convidar as autoridades presentes para fazerem parte da
Mesa: Em seguida, para cumprir a Resolução n°. 1311/20lf,. datada de 31
de agosto de 2012, do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e o
Artigo 8, § 5°. Da Resolução n°. 001/2017, (Regimento Interno da
Câmara), datada de 05 de dezembro 2017, a senhora presidente, solicitou
dos senhores eleitos às declarações de bens atualizadas, assinadas pelos
mesmos. Anunciou o início da posse dos senhores Agnelo Silva Santos
Júnior (Prefeito) e senhor Carlos de Jesus Vieira (Vice-Prefeito).
Efetuou explicação sobre ojuramento, convidando os vereadores senhores
Luciano Peixoto Monteiro, para conduzir o prefeito eleito, senhor
Agnelo Silva Santos Júnior, e o Sr. Vereador Vice-Presidente Horácio
Rocha de Novaes, para conduzir o vice-prefeito eleito, senhor Carlos de
Jesus Vieira; até a Mesa. Solicitou que ambos de pé, levantassem a mão
direita para o julgamento: "Senhor Agnelo Silva Santos Júnior, prefeito
eleito na última eleição municipal deste município - "PROMETE
CUMPRm A CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL, E DO ESTADO DA BAHIA, OBSERVAR AS LEIS,
SERVIR COM LEALDADE E DEDICAÇÃO AO POVO E
PROMOVER O BEM GERAL, PELO PROGRESSO DO
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA." O senhor Agnelo
Prefeito eleito respondeu: "ASSIM O PROMETO" Se dirigindo ao
futuro vice-prefeito: Senhor Carlos de Jesus Vieira, Vice-Prefeito,
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respondeu: "ASSIM O PROMETO". A senhora presidente, usando das
prerrogativas lhes facultadas, declarou empossados o senhorAgnelo Silva
Santos Júnior, para o cargo de Prefeito Municipal e o senhor Carlos de
Jesus Vieira, para o cargo de Vice-Prefeito do Município de Santa Cruz
Cabrália, Estado da Bahia, para a gestão que compreende de O1 de janeiro
de 2021 à 31 de dezembro de 2024. Convidando-se para tomarem assento
na Mesa. A senhora presidente franqueou o uso da palavra para o vereador
que assim quiser; iniciando com o Sr. Aderlando de Jesus Freitas,
iniciando dando boa noite a Sra. Presidente, Sr. Prefeito e o Publico
presente, agradecendo ao apoio da família e a votação obtida na eleição,
dizendo que foi eleito para trabalha para a população do município, e
dirigindo-se ao prefeito eleito e dizendo que ele tem todo apoio do
Vereador Aderlando em todos os projetos que beneficiarem a população
agradecendo novamente e finalizando seu discurso; seguindo franqueada
a palavra o Sr. Vereador Beneildo Matos de Jesus, iniciando saudando a
Sra. Presidente e toda mesa, também o Sr. Prefeito, Agradecendo a sua
votação e dizendo que não é vereadores não só dos seus eleitores, mais de
toda população do município, que vai ser um fiscalizador da gestão e
também um parceiro da gestão se for em prol da população do município,
pediu aos colegas vereadores atenção a população e desejando um feliz
ano novo agradecendo a presença de todos finalizou seu discurso;
seguindo franqueada a palavra o Sr. Vereador Girlei Lima Nazareth,
iniciando pediu licença a Sra. Presidente e o Sr. Prefeito e saúdo a
população que foi quem os elegeu agradecendo a confiança, em seguida
Saúdo a Sra. Presidenta parabenizando-a pela vitória, saúdo o Sr. Prefeito
o vice-prefeito e os demais vereadores, e em nome da Câmara de
Vereadores prestou uma homenagem a comunidade indígena, lamentando
o falecimento da liderança conhecida como Jaguatirica, prestando seu
luto, agradecendo ao Partido PV, na pessoa do Sr. Dalmir Benfica,
agradeceu seus amigos de luta, agradeceu a família que é sua base e
agradecendo seu Falecido Pai Sr. Pedro Lage, um exemplo o qual sigo a
cada dia, enfatizando que a sessão de posse não poderia ter sido emmelhor
local, local impar sendo um lugar de representação, dizendo que a frase
"O PODER EMANA DO POVO" poderia ser "O PODER E DO POVO",
dizendo que ele e os demais vereadores, Prefeito e servidores são
funcionários do povo, citou uma história do carpinteiro onde pediu para
construir uma cerca e foi construída uma ponte, citando que servidor
público tem que construir pontes para .facilitar a vida das pessoas e não
criar cercas para dificultar, agradecendo a Deus finalizou;
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Seguindo franqueada a palavra o Sr. Vereador Lindario Felberg Filho, boa
noite a todos agradecendo a Deus por sua vida e por tê-lo conduzido ao
cargo de vereador a sua família por estar sempre presente e aos colegas do
Partido Progressista citando os nomes dos Candidatos que não foram
eleitos mais teve a contribuição a eleição, agradecendo e Parabenizando
ao Prefeito a Presidente e a Nova MesaDiretora, Agradecendo a zona rural
onde foi eleito, mais que e vereador de todo município, agradecendo a
todos finalizo minhas palavras; Seguindo franqueada a palavra o Sr.
Vereador Marcelo Santana Leal Abreu, boa noite a todos parabenizando a
Mesa Diretora, na Pessoa da Presidente Rita Soraia, parabenizar o Sr.
Prefeito Reeleito Agnelo Santos e todos e o colegas vereadores, saúda
também a polícia militar e Civil representada pelos seus devidos
comandantes a todas as autoridades presentes e público presente,
agradecendo a Deus a sua família aos seus amigos, a minha coligação
partidária e os meus colegas de partido, falando sobre a importância dos
32 anos da Constituição Brasileira, e dizendo que acredita que esta nova
gestão irá fazer um bom trabalho, convocando os colegas a fazer Cabrália
avançar, desejando um feliz ano novo a todos finalizando suas palavras;
seguindo franqueada a palavra seguiu o Sr. Vereador Luciano Peixoto
Monteiro, saúdo o Sr. Prefeito, Vice-Prefeito a Sra. Presidente e nobres
colegas vereadores desejando sucesso, dizendo que a palavra a ser usada
e gratidão, agradecendo a Deus por estar sendo empossado pela quarta vez
consecutiva, continuará lutando por Cabrália, e agradecendo a todos que
o elegeram, dizendo que ficarmuito feliz por ter seu trabalho reconhecido,
parabenizando a todos os eleitos a mesa diretora da Câmara e que juntos
erão forte para lutar por Cabrália, citando a presença da sua família e o
reconhecimento ao seu falecido Pai Manoel Monteiro (Manezinho), que
era sua inspiração e sinceridade, Agradecendo a Deus e seus eleitores e ao
público presente finalizou suas palavras; Seguindo franqueada a palavra
seguiu o Sr. Vereador Romali Rodrigues da Silva Pairana, saúdo oPrefeito
e o Vice-Prefeito, a Presidente da Mesa e os colegas vereadores, citando
em primeiro lugar o seu pai Israel Marinho Pairana, agradecendo o seu
apoio sendo pela segunda vez eleito vereador, agradecendo a sua família
e todo seu grupo político, e se dirigindo ao prefeito informado que o que
for de beneficios a nosso município estaremos juntos como sempre
estivemos nos últimos 4 anos, agradecendo as autoridades presentes,
dizendo que irá continuará trabalhando pela cidade e agradecendo a Deus
finalizou suas palavras; Seguindo franqueada a palavra seguiu o Sr.
Horácio Rocha de Novais Filho, Saúdo o Sr. Prefeito e Vice, a Sra.
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Presidente e Colegas Vereadores, saúdo a polícia militar e civil, a Sra.
Primeira Dama Laurem, todas autoridades presentes, falou da gratidão por
ser eleito, agradecendo a zona rural, e ao presidente do seu Partido PSC,
qual considera irmão Sr. Jair Silva, dizendo que estará à disposição do
Município o qual reside a 20 anos, que seu mandato será muito bem
cuidado por esses 4 anos, que estará à disposição dos nobres colegas e do
Sr. Prefeito para desenvolver um trabalho pelo município, agradecendo a
Deus e dedicando a sua vitória a sua filha e Família; Seguindo franqueada
a palavra o Sr. Vereador Pedro Sergio Evangelista da Silva, saúdo a Mesa
Diretora na Pessoa da Presidente Rita Soraia o Sr. Prefeito e Vice
Prefeito, agradecendo a Deus, pela sua família e amigos, agradecendo a
seus eleitores, dizendo que representante da Orla norte do município,
dirigindo a prefeito que estará à disposição para apoiá-lo no
desenvolvimento do Município; A Sra. Presidente franqueou a Palavra por
cinco minutos para Sr. Vice-Prefeito, Carlos de Jesus Vieira, saudo a Mesa
diretora na pessoa da Presidente Rita Soraia, o Sr. Prefeito, e as
autoridades presentes, agradecendo a Deus, pela oportunidade de ser eleito
pela segunda vez, agradecendo a todos pelo apoio, falando da importância
da confiança da população, e que estará à disposição de todos a população,
e quer há muito ainda por fazer nos próximos quatro anos, conta com a
parceria da Câmara Municipal para fazerem um bom trabalho, desejando
um feliz ano novo e Agradecendo a Deus finalizou suas Palavras;
Seguindo franqueada a palavra o Sr. Prefeito Agnelo Silva Santos Junior,
saudando a Sra. Presidente os nobres Vereadores, Sr. Vice-Prefeito, Sra.
Primeira Dama Laurem e as autoridades presentes além dos Pastores,
agradeceu a população indígena lamentando o falecimento da Liderança
Jaguatirica deixando seus sentimentos a toda família, agradecendo a

(

população pela confiança de mais quatro anos, falando da importância que
ele junto com os sindicatos na valorização dos servidores públicos, sendo
que a valorização melhora o atendimento à população, agradeceu aos
presidentes dos partidos aliados através de seus Presidentes os Srs.
Fernando Ricald (Partido Progressistas), Jair Silva Santos (Partido Social
Cristão), Gerdion Santos Nascimento (Partido Comunista do Brasil) Sra.
Jaizan Mota dos Santos (Partido dos Trabalhadores), falando sobre a
caminhada muito dificil por causa da pandemia, falando da sua Gestão
desde início da Gestão em 2017, sempre trabalhando por melhorias para o
bem da população, falando sobre as mortes causadas pela pandemia, se
solidarizando com as famílias que perderam seus entes, chamando a
atenção para os cuidados a serem tomados para evitar o covid -19, salienta
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que a cidade está cheia de turistas devido ao trabalho feito de divulgação
e melhoramento da infraestrutura, e que o município tem identidade
própria e não dependente de Porto Seguro, e pede novamente que seja
seguida as instruções para evitar a doença, falando sobre o melhoramento
da Educação citando aEscolaMilitar e parabenizando o Capitão da Policia
Militar, citando as obras feitas na saúde e outros locais e a nova escola que
vai ser construída em coroa vermelha, e falando também da construção do
estádio municipal que é uma promessa até o final de sua gestão, que sua
campanha foi feita sem mentiras, falando de sua votação e que o povo
acreditou e confiou em sua gestão, que o brasil está passando por uma
crise devido a pandemia mais e que os recursos são poucos mais ira
melhorar mais ainda os setores com Educação, Saúde citando o Hospital,
e Zona rural onde houve muitas melhoras, falando que toda autoridade
vem de Deus, que Deus lhe concedeu o mandato novamente para
Trabalhar para o povo e dizendo que seu patrimônio e o mesmo, e
continuará trabalhar pelo povo, agradecendo Deus finalizou suas palavras;
A Sra. Presidente solicitou que o Sr. Horácio Rocha de Novais Filho,
Vice-Presidente ocupasse seu lugar para que ela fizesse o uso da Tribuna;
Seguindo franqueada a palavra a Sra. Presidente Rita Soraia Pereira Alves,
Agradecendo a Deus pela sua vitória, saúdo o Sr. Prefeito e Vice-Prefeito,
agradeceu aos colegas vereadores pela votação da Presidência,

• agradecendo sua família pelo apoio, citando seus pais, e falando da sua
origem indígena, a Agradecendo Primeira Dama Sra. Laurem, que lhe
apoiou, agradecendo aos seus eleitores do grupo de WhatsApp,
agradecendo ao Sr. Daniel e Esposa Nicelia, ao Cacique Zeca Pataxó e
ra. Luzia Pataxó, ao Sr. Celio e Família, e a família da sua filha e a

r:oPulação que reconheceu seu trabalho junto ao município, agradecendo
Deus a sua vitória para Presidência da Câmara a qual irá representar

defendendo o povo independentemente de partido político, enfatizando
aos colegas vereadores garantindo que irá honra o votos deles, deixando
claro que o vereador é agente do povo, agradecendo aos colegas da mesa
diretora pela confiança e que irá caminhar lado a lado com os colegas
vereadores e com o executivo o qual será parceira, agradecendo aos
servidores da Câmara Municipal e informando que as portas da casa
legislativa estará sempre aberta a população, agradecendo a sua família
presente em especial a Sra. Ivanilda por todo o apoio e companheirismo,
agradeceu aos familiares dos colegas vereadores o sr. Prefeito e Vice
Prefeito e ao Público Presente. A Sra. Presidente agradece ao Sr. Horácio
Rocha de Novais Filho, por ocupar seu lugar durante o discurso. Nada
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mais havendo a tratar, a senhora presidente, declarou encerrada esta
Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice-Presidente, agradecendo os
colegas vereadores e público presente, convidando-os para a Sessão
Solene de Abertura do Primeiro Semestre do Biênio 2021/2024, às
10hOOmin do dia 23 de fevereiro de 1, nas dependências do Salão
Manoel Bonfim Monteiro. E, eu , Emilson Almeida dos
Santos, Assessor Parlamentar, que e ei e digitei a presente ATA, onde
após lida, discutida, votada e aprovada, será devidamente assinada pelos
senhores membros da Mesa Diretora, demais vereadores, prefeito e vice
prefeito empossados. Sala das Sessões, às 21: h30min. (Vinte e uma horas
e trinta Minutos) do dia O1 de janeiro de 2021.

Romali Rodrigues da Silva Pairana
2°. Secretário
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