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Ata da 27ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 04/11/2021.   

Aos 04 dias do mês novembro de 2021, nesta Cidade de Salinópolis, no prédio da 

Câmara Municipal Salinópolis, Palácio Manoel Pedro de Castro, situado na Avenida 

Beira- Mar nº 1117, precisamente as 19:00 horas e 15 minutos o Sr. Presidente 

iniciou a reunião solicitando a 1ª Secretária Roberta Gaia, fazer a chamada nominal 

dos senhores Vereadores e Vereadoras, de acordo com o livro de presença estavam 

11 Vereadores (as) presentes, faltas justificadas  do Vereador Dalte Gomes e da 

Vereadora Vera Lucia. No expediente foi feito a leitura do ofício circular datado de 

03 e novembro do Vereador Denys Lucio, que a partir desta data está retirando o 

seu nome da Comissão Permanente da Comissão de Economia e Finanças. A seguir 

o Presidente passou para o grande expediente para apresentação de 

requerimentos projetos de leis e resolução. Vereador José Raimundo, 

apresentou (01) requerimento ao Prefeito Municipal, solicitando a decoração natalina 

da Rua Eurico Casciane até o trevo da atalaia. Vereador Rosinaldo Miranda, 

apresentou (01) requerimento ao Poder Público, pedindo a construção de um portal 

ao final da orla do maçarico, dando acesso à praia da corvina. Vereador Antônio 

Carlos, indicou (02) requerimentos ao Prefeito Municipal, pedindo a perfuração de 

mais um poço artesiano, para as vilas do Alto Pindorama, Coremas. Vereador João 

Erivaldo, apresentou (01) requerimento ao Poder Executivo, solicitando a 

desobstrução e limpeza da boca de lobos em frente a pousada casa branca na Pa-

444 estrada da atalaia, na Pa-124 em frente a eletrosal na baixa do guaxinim. 

Vereadora Roberta Gaia, apresentou (01) projeto de lei, instituiu a política municipal 

do controle de natalidade de cães e gatos. Logo após o Sr. Presidente passou 

para assuntos diversos. Fez uso da palavra a Vereadora Luna Gabriela, boa 

noite a todos, cumprimentando na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar os 

Vereadores(as) e a plateia presentes, gostaria de iniciar as minhas palavras com as 

minhas condolências aos amigos Tonhão que perdeu o seu irmão, o Janderson e o 

Vereador Argeo, foi a sua tia, receba os meus sentimentos. Gostaria de esclarecer 

a população estamos de fato como o Vereador Tonhão falou é um problema 

seríssimo a falta de água um problema recorrente não é uma responsabilidade 

apenas da Prefeitura Municipal, também tem competência da Cosanpa, estivemos 

hoje buscando as informações pra estar esclarecendo a população o que de fato 

está acontecendo somos consciente que a nossa população aumentou e esses 

poços mesmo da Prefeitura ou da Cosanpa, não são mais suficiente porque os 

equipamentos são antigos, visitamos a caixa da água de perto do farol deve ter uns 

50 anos, precisamos para o Município de Salinópolis um projeto macro em relação 

ao abastecimento, visitamos a unidade de abastecimento de água do atlântico II 

anexo ao Cecilia de Nazaré, está passando pelo mesmo problema da falta de água 

no sábado queimou a bomba, hoje a equipe da Cosanpa estava fazendo a limpeza 
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do poço e o que nos repassaram vão fazer a limpeza do poço do Bom Jesus e da 

América, pedimos apoio da Deputada Paula, tem um problema que inda não foi 

resolvido a do guaxinim, não vai ser resolvido cem por cento porque vão fazer 

limpeza mais pelos anos que tem esses equipamentos depois de meses vai 

acontecer a mesma situação, esclarecer a comunidade que não estamos de braços 

cruzados mais existem situações que só pode oficializar e fiscalizar porque não cabe 

a nós a executar. Aproveitando pra reiterar alguns requerimentos que dei entrada 

foram aprovados por esta Casa de Leis, ainda foram atendidos nº 110 construção 

da ponte de madeira está pra cair da Rua Capitão João Felix, a comunidade está 

ansiosa e não deixa de ser uma calamidade pública, gostaria de pedir o incentivo do 

Vereador Argeo, faz parte da base do Prefeito, nº 60, da Travessa Santa Inês, 

novamente insisto porque a comunidade precisa e foi jogado apenas um aterro, nº 

132, foi atendido graça a Deus, da pavimentação asfáltica da Rua Tancredo Neves, 

nº109, da Rua José  Santana do Nascimento, construção da galeria agora no inverno 

só tem a piorar, gostaria de pedir nesse espirito natalino pra que possa sensibilizar 

a gestão e seja tomada as providencias porque cabe a ele resolver, muito obrigado 

e boa noite a todos. Feito um minuto de silencio pela perda da tia do funcionário 

Janderson e do irmão do Vereador Tonhão. Pediu a palavra o Vereador Marcelo 

Pinheiro, em nome da mesa cumprimento a todos os Vereadores(as) venho a esta 

tribuna para falar das programações espalhadas pela cidade e pelas vilas, na última 

5ª feira estivemos realizando um evento na Praça Luiz Bentes, outubro rosa é 

dedicado a prevenção do câncer de mama foram sorteados brindes as mulheres, 

esse projeto eu já venho caminhando á 02 anos, acredito que isso tem um significado 

aquelas mulheres. No último sábado estivemos na vila de Enseada, ação itinerante 

da saúde, Creas, Cras, em parceria com o Prefeito Kaká Sena, foram 

disponibilizadas emissão de RG, para os moradores da Vila. Na segunda feira fui 

convocado pelo Setur-Estado, há uma programação na Praia da Atalaia, praia mais 

limpa e mais linda, sobre a questão do meio ambiente, e a população possa entender 

da questão de cuidar do meio ambiente não jogar lixo na praia. Também falar do 

meu requerimento, que o Deputado Igor Normando na próxima terça feira, ele usará 

a tribuna da Alepa, para apresentar um requerimento de substituição e troca das 

lâmpadas da orla do maçarico por leds, pra que os nossos visitantes posam ter mais 

visibilidade ao visitarem a praia do maçarico. Estou aqui prestando conta do meu 

mandato junto à população não sou vereador de bairro e sim do Município, vamos 

caminhar juntos em dias melhores juntamente com o Prefeito Municipal, uma ótima 

noite e um forte abraço. Fez uso da palavra o Vereador José Raimundo, boa noite 

a todos os presentes, referente ao cemitério quero parabenizar o Prefeito Municipal, 

ficou todo iluminado para que as pessoas pudessem lumiar os seus entes queridos, 

e também do aniversário da cidade foi diferenciado quero lhe agradecer Prefeito pela 

oportunidade que deu aos artistas da terra a valorização, conte com este Vereador. 

Quanto ao nosso bairro do atlântico II, está com 05 dias sem água hoje foi comprado 

uma bomba nova, queria entender o porquê todos esses dias sem água hoje que 
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vieram retirar os canos pra fazer a limpeza porque não fizeram a limpeza antes, 

parabéns Prefeito sua gestão está de indo de vento em popa graça a deus. Desejo 

a todos um bom final de semana. Pediu a palavra o Vereador Tonhão, boa noite 

a todos, hoje quero agradecer primeiramente a Deus, e a parceria do Vereador 

Tonhão com o Dr. Daniel Santos, Drª Alessandra, no dia 31 de outubro foi realizado 

uma ação na Escola Cecilia de Nazaré, mais 250 pessoas foram beneficiadas com 

exames de oftalmologia, ginecologista etc. isso nunca tinha sido feito antes e 

conseguimos trazer pra Salinas, isso é muito importante quando o Vereador tem 

apoio no mês de setembro aconteceu na Vila do Alto Pindorama essa ação, 

agradeço a Deus por ter essa parceria, agradeço aos colegas dos pêsames pelo 

falecimento do meu irmão que descanse em paz. Quanto a questão da água esse 

problema é de muito tempo e não conseguimos ficar sem água, não posso julgar a 

Cosanpa, Prefeito, mora há 23 anos em Salinas, já existia essa falta de água entra 

Prefeito, sai Prefeito é a mesma questão sempre quando chega o verão é escassez 

de água, mais estamos aqui pra unirmos forças pra que possamos resolver esse 

problema. Quero falar de um assunto até chato aonde eu soube que teve conversa 

que eu estava lhe apunhalando pelas costa onde eu estava reunindo grupo pra ser 

Presidente da Câmara, logo eu que lancei o senhor que fiz a campanha dizendo 

fique seu Eron, conversando com Vereador, aonde perguntaram quem é o próximo 

Presidente, pedi aos nobres colegas que nos apoiasse pelo trabalho que V. Exª vem 

fazendo nesta Casa de Leis, o Senhor tem o meu apoio e o meu voto, como o 1º 

Secretário Vereador João, o 2º Secretário Vereador André, contem comigo. Usou 

da palavra o Vereador André Barros, cumprimentando a mesa diretora, demais 

Vereadores (as) venho hoje com satisfação para falar sobre o aniversário da cidade 

(120) anos, também agradecer o Prefeito Kaká Sena com toda a sua equipe pela 

organização do evento, teve a noite dos católicos, dos evangélicos, foi uma 

organização que eu ainda não tinha visto aqui em Salinas. Quanto a entrega dos 

cheques moradia pelo Município e Estado, só que precisamos trazer mais esses 

programas de habitação porque a demanda é muito grande, quando estávamos   

entregando esses cheques moradias eram muitas pessoas ligando querendo ser 

beneficiadas dizendo das suas necessidades e ficávamos sem dá uma resposta as  

essas pessoas e existe uma deficiência muito grande na questão da reforma e 

habitação no Município, e na próxima semana possamos ir até a Superintendência 

da Caixa, pra ver o que podemos fazer pra trazer esse programa Casa Verde do 

Governo Federal, financiamentos de juros baixos. Quanto o problema da falta de 

água no Município, foi comentado por vários Vereadores, responsabilidades do 

Município e Cosanpa, mais temos um grande problema o da natureza quando chega 

o verão o lençol freático baixa outro lado técnico que é deficiente equipamentos 

obsoleto falta de investimento na Cosanpa é muito grande somos sabedores e temos 

que pensar num projeto hídrico para o nosso Município, vamos ter problema no 

futuro de água aqui no Município. Meus pêsames aos Vereadores Tonhão, Argeo 

pelas perdas dos seus entes queridos.  Fez uso da palavra o Vereador Denys 
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Lucio, boa noite todos e os que nos assistem pelas redes sociais, usar a tribuna 

para falar do projeto moeda verde, neste final de semana estará promovendo uma 

ação no campo do amarelinho das 07:hs ás 11horas da manhã, esse projeto é feito 

através de trocas de objeto reciclável por uma moeda chamada sal foi lançada no 

mês de julho, você pode trocar seu material reciclável pela moeda lá mesmo faz a 

compra e frutas e hortaliças é a feira do agricultor que vai acontecer nesse campo 

no bairro Bom Jesus, fica aqui o nosso convite, quero aqui cumprimentar a todas as  

pessoas que compõe a moeda verde de forma gratuita no nosso Município, na 

pessoa da Drª Denise, e tem o apoio todo  especial da Deputada Paula Gomes.  

Usou da palavra o Vereador João Erivaldo, boa noite a todos, eu não poderia de 

deixar de vim a essa tribuna para parabenizar o Prefeito Kaká Sena, pelo evento 

magnifico dos 120 anos do aniversário de Salinópolis, nunca tinha vivenciado um 

momento desse em todos os aniversários eu participei mais esse teve a expectativa 

muito grande não teve briga foi muito bem organizado. Sobre a falta da água houve 

uma queda de energia queimou a bomba do bairro da américa, entrei em contato 

com o Prefeito ele já está providenciando a troca da bomba, agradeço ao Prefeito 

por estar dando continuidade nos trabalhos de asfaltamento no bairro da Nova 

Brasília, é compromisso nosso juntamente com o Prefeito, atendendo as 

reivindicações do nosso povo com todas as dificuldades mais está trabalhando pelo 

nosso Município. 

É muito bom todos os Vereadores irem até as comunidades procurarem saber das 

necessidades e levar até o poder público pra ser resolvidos e conte comigo Prefeito                                                                                          

 Kaká Sena, sempre estarei do seu lado, muito obrigado boa noite a todos. Pediu a 

palavra o Vereador Argeo Corrêa, cumprimentando a mesa, senhores Vereadoras, 

senhoras Vereadoras, ao público presentes e os que nos assistem pelas redes 

sociais, nesta palavra franqueada quero agradecer primeiramente a Deus, por estar 

me concedendo neste momento de vida e trabalho aqui ao povo de Salinas, também 

quero deixar uma mensagem de conforto ao meu amigo parlamentar Vereador 

Tonhão, minha tia que partiu ontem pra vida eterna. Quero fazer uma prestação de 

contas, agradecer o Prefeito Kaká Sena por estar atendendo o requerimento do 

Vereador, mais temos que estar sempre cobrando dos Secretários porque são 

muitos problemas que acontecem na cidade, quem estar mais próximo do povo é o 

Vereador recebendo as reclamações, quanto a falta de água no bairro guarani faltou 

uns 10 dias, os moradores mandando áudio sabemos que não é só competência da 

Prefeitura, é da Cosanpa, Governo do Estado. Sobre o requerimento que apresentei 

das Ruas Manoel Pedro de Castro, Claudio Mendonça, pedindo o asfaltamento 

dessas ruas e de outras próximas, agradeço o Prefeito por estar trabalhando, 

também fui mencionado pela Vereadora sobre a construção da ponte do bairro 

guarani II, já fiz a visita e estamos na luta e o Prefeito falou estamos terminando a 

construção da ponte do bairro da prainha, depois vai ser construída a ponte do 

guarani II, desejo a todos um final de semana abençoado. Pediu a palavra a 

Vereadora Roberta Gaia, boa noite a todos, aproveitando a palavra livre já que 
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reportamos sobre o aniversário da cidade, duas quinta feiras que não houve sessão, 

dizer também que participamos da ação com a Deputada Estadual Paula Gomes, no 

Colégio Dr. Miguel de Santa Brígida, com retirada de RG, 2ª Via de Certidão, CPF, 

entrega de cadeiras de rodas, cheque sua casa do Governo do Estado, 

contemplando famílias de baixa renda, foi um presente para a nossa população e 

precisa ter uma estimativa a população que se precisa pra se viver pra ter uma casa 

digna, temos um programa municipal da casa digna, precisa se valer do que está 

escrito na lei e a Secretaria de Assistência Social, faça a sua parte e esteja 

privilegiando realmente pessoas que necessitam gostaria de complementar a fala do 

Vereador Denys, da moeda verde, e de agradecer, parabenizar as pessoas que 

estão ali por doação como a Patrícia, está lá de bom coração e faz por ver a situação 

da luta contra o meio  ambiente. Quanto a questão da água no bairro João Paulo II, 

não está fora dessa realidade que o Município vem enfrentando como disse o 

Vereador não é de agora essa questão infelizmente sabemos disso, mais não vamos 

cruzar os braços temos que fazer alguma coisa sim, eu já fiz requerimento para o 

bairro João Paulo II, a perfuração de mais um poço artesiano então precisamos 

dessa resposta pra dá a nossa população, hoje venho fazer uma solicitação 

alarmante quanto a ponte do carananzinho no bairro aonde eu moro, apresentei o 

requerimento em fevereiro até a presente data ainda não fizeram em baixo está toda 

corroída, se não houver uma solução agora iremos pagar lá na frente, requerimentos 

de reformas de escolas, posto de saúde, estamos chegando no final do ano e esses 

requerimentos foram aprovados pelos 13 Vereadores e não obtivemos nenhuma 

resposta, não fui eu Vereadora Roberta Gaia, particularmente e sim os13 

Vereadores, mercado do porto grande do cais de arrimo, a população vem nos 

cobrando que o Executivo atenda esses requerimentos, todos sabem que são mais 

procurados pela população somos nós Vereadores.  Não adianta ter sido aprovados 

165 requerimentos enviados para a Prefeitura, se tiver 10 executados é muito, então 

precisamos dá essa resposta aos nossos munícipes. Quanto ao Projeto de Lei que 

apresentei talvez tenha passado na cabeça de alguns colegas, quantos artigos a 

cidade precisa de outras coisas, ela preocupada com animais mais a causa está 

crescendo e temos que nos preocupar porque a população está vindo aqui nesta 

Casa de Leis, pedindo apoio sobre essa causa. Fez uso da palavra o Vereador 

Rosinaldo Martins, boa noite a todos, falando da questão da falta d água, moro 

meio século aqui mais eu nunca vi tanta bomba queimada nessa gestão passa uma 

semana queimou bomba será que são programadas pra queimarem pelo amor de 

deus, tem que fiscalizar e ver essas pessoas que trabalham nessas caixas d’água  

se estão com boa ou má intenção pra prejudicar o gestor, a bomba do atlântico II 

chegou mais a população ainda vai ter que esperar ainda 05 dias, o povo não merece 

isso ele quer solução e o problema hoje é água na gestão passada não acontecia 

isso de queimar bomba, quem são cobrados somos nós Vereadores cadê a água 

está faltando no meu bairro. A seguir o Presidente passou para a 1ª parte. 

Colocando em discussões as atas da 21ª , 22ª, das reuniões ordinárias do 2º período 
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legislativo realizadas nos dias: 09, e 16 de setembro, a seguir foram aprovadas por 

unanimidade. Depois a Vereadora Luna Grabriela, fez a leitura do parecer nº 

15/2021, da Comissão de Constituição e Justiça do Projeto de Resolução nº 

02/2021. Prosseguiu com a leitura do parecer nº 16/2021, da Comissão de 

Constituição Justiça, do Projeto de Resolução nº 01/2021, da Estrutura, Organização 

e Funcionamento da Ouvidoria da Câmara Municipal de Salinópolis. Logo após o 

Presidente passou para a 2ª parte: passando para a Comissão de Justiça 02 

Projetos de Leis, autoria da Vereadora Roberta Gaia, para estudo e parecer. Depois 

encerrou a reunião marcando a próxima para o dia 11 de novembro no horário 

regimental. E para constar Roberta Gaia, 1ª Secretária lavrei a presente ata, depois 

de aprovada será assinada pelos Vereadores e Vereadoras presentes. Palácio 

Manoel Pedro de Castro, 04 de novembro de 2021. 
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            Dalte do Rosário Gomes- Vereador MDB  

 

 

08__________________________________________________________ 
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09__________________________________________________________ 

            João Erivaldo da Silva- Vereador PDT  

 

10__________________________________________________________ 

            José Raimundo Souza da Silva- Vereador Republicano 

 

11__________________________________________________________ 

          Luna Gabriela Figueiredo de Santa Brígida-Vereadora PL  

 

12__________________________________________________________ 

          Marcelo Sandro Araújo Pinheiro- Vereador Podemos     

 

13__________________________________________________________ 

         Vera Lucia de Souza Henrique- Vereadora Democratas        


