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Ata da Sessão Extraordinária do dia 10 de janeiro de 2019. Achavam-se presentes
os seguintes Vereadores. Maria de Fátima Pêpe Cerqueira, Presidente. Miguel
Rosário Sacramento, Vice-Presidente. Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, 10
Secretário. Ubirajara Conceição Lima, 2° Secretário. Jorge Teixeira de Carvalho,
Marcia Regina Evangelista Benvindo, Rudinei Ribeiro dos Santos. A Senhora
Presidente deu inicio aos trabalhos desta sessão extraordinária e axplicou os
motivos da presente convocação, tendo como justificativas, a comunicação de
licença da Vereadora Maria de Fátima Pêpe Cerqueira, Posse do Novo Presidente,
Senhor Miguel Rosário Sacramento, convocação e posse do Vereador Suplente,
Senhor Leandro José Bastos Silva, do PSD, Projeto de Lei do Legislativo de n°
001/2019, que Denomina de Dilson Emanuel dos Santos Gonçalves, a Creche
Municipal recém-construída pela Prefeitura localizada na Avenida Lourenço
Marinho, na Sede do Município de Salinas da Margarida e Projeto de Lei do
Legislativo de n° 002/2019, que altera a Lei Municipal de n° 556 de 18 de janeiro de
2017, que cria, altera cargos e fixa remuneração dos servidores da Câmara
Municipal de Salinas da Margarida. Ato continuo, a Senhora Presidente autorizou
ao Secretário a fazer a leitura de cada uma das matérias acima citadas e em
seguida solicitou da Comissão de Leis e redação o parecer ao Projeto de Lei do
Legislativo de n° 001/2019, que Denomina de Dilson Emanuel dos Santos
Gonçalves, a Creche Municipal recém construída pela Prefeitura localizada na
Avenida Lourenço Marinho, na Sede do Município de Salinas da Margarida. A
Comissão emitiu o parecer favorável, que em seguida foi colocado em discussão e
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto
de Lei do Legislativo de n° 001/2019, que Denomina de Dilson Emanuel dos Santos
Gonçalves, a Creche Municipal recém-construída pela Prefeitura localizada na
Avenida Lourenço Marinho, na Sede do Município de Salinas da Margarida,
aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente solicitou da Comissão de
Finanças, Orçamento e contas, parecer ao Projeto de Lei do Legislativo de n°
002/2019, que altera a lei municipal de n° 556 de 18 de janeiro de 2017, que cria,
altera cargos e fixa remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Salinas
da Margarida. A Comissão após breve análise decidiu emitir parecer favorável, que
foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em
discussão e votação o Projeto de Lei do Legislativo de n° 002/2019, que altera a lei
municipal de n° 556 de 18 de janeiro de 2017, que cria, altera cargos e fixa
remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Salinas da Margarida,
aprovado por unanimidade. Logo após a Senhora Presidente comunicou que
recebeu um convite do Senhor Prefeito, para assumir a Secretária de Educação do
Município e resolveu aceitar o convite. Por esse motivo solicitou uma licença sem
remuneração para ocupar o cargo de Secretária de Educação do Município de
jte catlea)
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Salinas da Margarida. Agradeceu a todos os Vereadores pelo apoio e convidou o
Vereador 1° Secretário, Senhor Ubiraci Crispiniano de Souza Filho para assumir a
cadeira da Presidência, deixando em seguida o recinto. O Vereador Ubiraci
Crispiniano de Souza Filho saudou a todos os presentes e convidou o Vereador
Jorge Teixeira de Carvalho para compor a Mesa. Em seguida anunciou que devido
á licença da Vereadora Maria de Fátima Pêpe Cerqueira, o Senhor Vereador Miguel
Rosário Sacramento, Vice-Presidente, irá assumir á Presidência 'da Câmara
Municipal de Salinas da Margarida e Convida o Senhor Miguel Rosário Sacramento
a assumir a cadeira de presidente e o declara empossado no Cargo de Presidente.
A seguir o Vereador Miguel Rosário Sacramento, Presidente recém-empossado
saúda a todos e disse que devido ao afastamento por licença da Vereadora Maria
de Fátima Pêpe Cerqueira, a Câmara Municipal de Salinas da Margarida, está
convocando o suplente de Vereador, Senhor Leandro José Bastos Silva, para
ocupar o cargo de Vereador do Município de Salinas da Margarida. Solicita que o
Senhor Leandro José Bastos Silva, apresente o seu diploma e declaração de bens.
A seguir autorizou ao secretário a proceder a leitura do juramento e declarou
empossado o Senhor Leandro José Bastos Silva, para exercer o cargo de Vereador
do Município de Salinas da Margarida. Logo após franqueou a palavra que fez uso
a Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo que parabeniza a Vereadora
Maria de Fátima pela sua capacidade de administrar e tem certeza de que como
secretária de educação, agirá da mesma forma. Parabeniza o Vereador Leandro
Bastos, dá as boas vindas e diz que pode contar com o nosso apoio. Fez uso da
palavra o Vereador Rudinei Ribeiro dos Santos, que agradece a deus pelo nosso
trabalho. Parabeniza o amigo Leandro Bastos por assumir o cargo, pois trata-se de
uma pessoa humilde, de excelente família, e que Deus o ilumine para desempenhar
com responsabilidade, essa missão que permitiu que acontecesse. Sabe que o
povo ficará satisfeito. Fez uso da palavra o Vereador Ubirajara Conceição Lima,
que agradece a Deus por tudo. Parabeniza o amigo Leandro Bastos e congratulase com o mesmo pelo inicio dessa jornada. Parabeniza a Senhora Presidente pelo
seu trabalho e diz que iremos sentir a sua falta. Fez uso da palavra o Vereador
Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, que parabeniza o novo colega Leandro Bastos
que com certeza irá ajudar a administração. Quando cremos em Deus as coisas
acontecem, pois para Deus nada é impossível. Parabeniza a Senhora Presidente,
pois trabalha com responsabilidade. Foi um orgulho estar ao seu lado. Com certeza
como secretária fará um bom trabalho. Parabeniza o novo Presidente e se coloca a
disposição. Fez uso da palavra o Vereador Jorge Teixeira de Carvalho, que
parabeniza o amigo Miguel e sabe que irá trabalhar com responsabilidade, como
fez a professora Mara. Dá as boas vindas ao Amigo Leandro Bastos que terá todo o
nosso apoio. Parabeniza a nossa Secretária de Educação e sabe que fará um bom
trabalho. pela sua competência. Iremos visitar sempre a Secretaria para fazermos
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os nossos pedidos. Fez uso da palavra o Vereador Leandro José Bastos Silva, que
agradece a Deus por permitir o seu ingresso aqui na Câmara. Agradece a
Professora pelo acolhimento, ao Presidente Miguel e aos demais Vereadores pelo
apoio. Fará o possível para servir á comunidade e ajudar a administração. Fez uso
da palavra o Vereador Miguel Rosário Sacramento, que saúda' a todos os
Vereadores, ás pessoas presentes na galeria. Saúda á família de Leandro Bastos e
diz que aprendemos com o tempo. O mesmo aprendeu muito com a Professora
Mara. Como Presidente irá proceder da mesma forma. O Orador cita uma
passagem da bíblia, onde José foi vendido como escravo aos mercadores e se
tornou governador do Egito. Diz ao amigo Leandro Bastos que ele terá todo o nosso
apoio. Está satisfeito com o apoio dos funcionários da Câmara, que nos ajudam no
dia-a-dia. É bom contar com o apoio da nossa Secretaria de Educação que está de
parabéns pelo novo cargo. Espera contar com o apoio dos colegas Vereadores e
diz que irá ouvir a todos. Nada a mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a presente Sessão. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salinas da
Margarida', 10 d janeiro de 2019.
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