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Ata da Sessão Ordinária do dia 07 de abril de 2020. Achavam-se presentes os seguintes
Vereadores. Miguel Rosário Sacramento, Presidente. Marcia Regina Evangelista
Benvindo, Vice-Presidente. Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, 1° Secretário. Ubirajara
Conceição Lima, 2° Secretário. Maria de Fátima Pêpe Cargueira, Jorge Teixeira da
Carvalho. O Senhor Presidente deu inicio aos trabalhos e autorizou a leitura das matérias
do expediente; Do Legislativo, indicação de autoria do Vereador Ubirajara Conceição
Lima, solicitando do Executivo Municipal, a Distribuição de Cestas Básicas para Pessoas
Carentes e a Compra de Peixes e Mariscos dos nossos Pescadores e Marisqueiras. Edital
de n° 001/2020, colocando a disposição ás Contas da Câmara Municipal de Salinas da
Margarida, referente ao Exercício Financeiro de 2019, de responsabilidade do Senhor
Miguel Rosário Sacramento. Edital de n° 002/2020, colocando a disposição ás Contas da
Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, referente ao Exercício Financeiro de 2019,
dê fêãbõriããbilidãdê dõ Sétiliõr Wilãõd Ribêífõ Pêdrêira. Dõ EkêõlitiVõ, Prõjêtõ dê lei dê ti°
04/2020, que dispõe sobre a padronização das cores nos bens, e nas obras de
engenharia e arquitetura públicas do Município de salinas da Margarida. Prestação de
Contas da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, referente ao Exercício Financeiro
de 2015, de responsabilidade do Senhor Jorge Antonio Castellucci Ferreira. Em seguida
franqueou a palavra que fez uso o Vereador Jorge Teixeira de Carvalho que parabeniza a
nossa querida professora Maria de Fátima Pêpe Cargueira pela sua volta. Parabeniza o
nosso Prefeito pelas atitudes de proteção, colocando barreiras nas estradas para impedir
a entrada de pessoas estranhas. Parabeniza a Secretaria de saúde pelo trabalho árduo.
Parabeniza a Secretaria de Ação Social pela distribuição de cestas básicas para pessoas
carentes. Fez uso da palavra a Vereadora Maria de Fátima Pêpe Cargueira, que saúda a
todos e diz que estava com saudades de todos. Deixou a vereança para assumir a
secretaria de educação e não foi difícil arrumar a casa. A mesma decidiu sair novamente
candidata a Vereadora, para atender pedido dos seus eleitores. Tem a honra em fazer
parte do grupo liderado pelo nosso prefeito Wilson Pedreira, que trabalha, sempre
pensando no bem estar do povo de Salinas. A Oradora cita o dia 07 de abril, pois foi o dia
de instalação da Primeira Câmara e dia 14, a posse do nosso primeiro Prefeito. Fez uso
da palavra a Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo que diz estar satisfeita com
o retorno da Vereadora Maria de Fátima. Diz ainda que fica alegre em fazer parte desse
grupo liderado por Wilson. Parabeniza o nosso Prefeito, pelas medidas de isolamento
social o que protege a população. Parabeniza a secretaria de saúde pelo excelente
trabalho e parabeniza a secretaria de ação social pelo apoio a Pescadores e Marisqueiras.
Fez uso da palavra o Vereador Ubirajara Conceição Lima, que elogia a nossa Vereadora
Maria de Fátima que fez um belíssimo trabalho na secretaria de educação e hoje retorna
êãtã õããã pãra bõã ãjtidãt. Pàtãbõiii2â à Veteãdtità Mâleià Regirià mie) ãpõits ttiré se-rwe
deu a Pescadores e Marisqueiras. Parabeniza o nosso Prefeito pela sua postura no
sentido de cumprir o isolamento social, importante para proteger a comunidade salinense.
O Orador cita a sua proposta para que a Prefeitura faça a compra de peixes e mariscos
que serão distribuídos com o povo de Salinas. Fez uso da palavra o Vereador Miguel
Rosário Sacramento que parabeniza a Vereadora Maria jip Fátima pelo seu retorno a esta
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casa Legislativa, retomando o seu mandato, pois o Povo a elegeu. A seguir o Senhor
Presidente passou para a ordem do dia, entregando a comissão especial, para a devida
apreciação, a prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, do
exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Senhor Jorge Antonio Castellucci
Ferreira. Logo após colocou em discussão e votação a indicação de autoria do Vereador
Ubirajara Conceição Lima, solicitando do Executivo Municipal, a Distribuição de Cestas
Básicas para Pessoas Carentes e a Compra de Peixes e Mariscos dos nossos
Pescadores e Marisqueiras, aprovada por unanimidade. Ato continuo, solicitou da
comissão de leis e redação o parecer ao Projeto de Lei de n° 04/2020, que dispõe sobre
a padronização das cores nos bens, e nas obras de engenharia e arquitetura públicas do
Município de salinas da Margarida, após breve análise a Comissão opinou pela aprovação
do projeto que em seguida foi colocado em discussão e votação sendo aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão
convocando a próxima para o dia 14 de abril do corrente anos Sala das Sessões da
Câmara Municipal de Salinas da Margarida, 07 de abril de 2020.
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