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Ata da Sessão Ordinária do dia 28 de abril de 2026. Achavam-se presentes os seguintes
Vereadores. Miguel Rosário Sacramento, Presidente. Marcia Regina Evangelista
Benvindo, Vice-Presidente. Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, tº Secretário. Jorge
Teixeira de Carvalho, 2º Secretário. Maria de Fátima Pêpe Cerqueira, Lourival Cerqueira

Dias, Rudinei Ribeiro dos Santos. O Senhor Presidente deu inicio aos trabalhos e
autorizou a leitura das matérias do expediente; do Legislativo, Indicações de autoria do

Vereador

l ourival

Cerqueira

Dias;

solicitando

as

obras

de

cobertura

da

Quadra

Poliesportiva da Rua Campo da Bola e a tomada de medidas preventivas contra o

mosquito Aedes aegypti em decorrência do surto de Zika, no Distrito de Encenação de
Salinas. Moção de pesar de autoria da Vereadora Maria de Fátima Pêpe Cerqueira, pelo

passamento da Professora Nizete da Silveira Silva. Em seguida o Senhor Presidente
franqueou a palavra que fez uso a Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo

dizendo que fica triste com o passamento da Professora Nizete que foi um simbolo na
educação de Salinas. Espera a recuperação da esposa do colega Rudinei. A Oradora fala
sobre a sua eleição para Presidente da Associação de Pescadores e Marisqueiras de

Conceição de Salinas. irá trabalhar como sempre fez buscando beneticios para os nossos
Pescadores e ivlarisqueiras. Estamos movendo uma ação contra a Coelba pela constante

falta de energia elétrica. A Oradora fala ainda sobre a ação em razão do derramamento de
óleo, para que os nossos Pescadores sejam indenizados. Parabeniza o Senhor Prefeito
pelos cuidados com o Povo em razão do coronavirus. Parabeniza a Secretária Lorena
pelas ações em prol dos mais carentes. Elogia toda a administração pelo apoio. Fez uso
da palavra o Vereador Jorge Teixeira de Carvalho que parabeniza a Vereadora Marcia

Regina pela sua eleição para a Presidência da Associação. Se solidariza ao Colega
Rudinei que tem passado momentos difíceis com a doença de sua esposa. Parabeniza o
Senhor Prefeito e toda a administração pelas ações no combate ao coronavirus. A
barreira significa uma proteção para a comunidade salinense. Concorda com a Vereadora

Marcia em relação à ação contra a Coelba pela falta de energia. Sugere uma audiência
pública envolvendo comerciantes, Secretarias Municipais, Escolas, entidades de classe e
a Comunidade, para discutirmos sobre o assunto. o Orador fala sobre a limpeza de

manilhas e caixas para melhor escoamentos das aguas. Fez uso da palavra a Vereadora
Maria de Fátima Pepe Cerqueira que parabeniza a Vereadora Marcia pela sua eleição;
Fala com tristeza sobre a moção de pesar pelo passamento da Professora Nizete e

expressa suas condolências a familia enlutada. Parabeniza o nosso Prefeito pela sua
preocupação e suas ações de proteção da comunidade Salinense, com a implantação

desta barreira. As medidas tomadas são todas benéficas. O Prefeito já adquiriu testes
rápidos e mascaras para a população. Fez uso da palavra o Vereador Miguel Rosário
Sacramento que parabeniza a Vereadora Marcia pela sua eleição. Parabeniza 0 Pessoal
que atua naquela barreira e que tem sido muito importante na prevenção do coronavirus.

Elogia o trabalho da Secretaria de ação social
nossos alunos. Graças a Deus nós temos a maré
diz que mesmo com todo trabalho que está sendo
que cada um deve fazer
a part 15951qu
'”

Al ÇQQÁMÁ

l

, ,

que tem distribuido alimentos para os
que não deixa ninguém passar fome. 0
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seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e votação as

indicações de autoria

do Vereador Lourival Cerqueira Dias, solicitando as obras de cobertura da Quadra

Poliesportiva da Rua Campo da Bola e a tomada de medidas preventivas contra o
mosquito Aedes aegypti em decorrência do surto de Zika, no Distrito de Encanaçao de
Salinas, aprovadas por unanimidade. Em discussão e votação a Moção de pesar de
autoria da Vereadora Maria de Fátima Pepe Cerqueira, pelo passamento da Professora
Nizete da Silveira Silva, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a prestação
de contas da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, do exercício de 2015, de
responsabilidade do Senhor Jorge Antonio Castellucci Ferreira, sendo rejeitada por 06
votos contrários e 01 voto a favor, do Vereador Rudinei Ribeiro dos Santos. Em discussão

e votação o Decreto Legislativo de nº 001/2020, que rejeita as contas da Prefeitura
Municipal de Salinas da Margarida, do Exercício de 2015, de responsabilidade do Senhor
Jorge Antonio Castellucci Ferreira, sendo aprovado por 06 votos a favor e 01 voto contra,
do “Vereador Rudinei Ribeiro dos Santos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a sessão convocando a próxima para o dia 05 de maio do corrente

ano. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salinas da Margarida, 28 de abril de
2020.
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