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Ata da 1ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura
da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 17/02/2022.
Aos 17 dias do mês Fevereiro de 2022, nesta Cidade de Salinópolis, no prédio da
Câmara Municipal Salinópolis, Palácio Manoel Pedro de Castro, Plenário Raymundo
Nogueira Gomes, situado na Avenida Beira- Mar nº 1117, precisamente as 19:hs e 30
minutos o Sr. Presidente iniciou a reunião solicitando ao 1º Secretário João Erivaldo
da Silva, fazer a chamada nominal dos senhores Vereadores e Vereadoras, de acordo
com o livro de presença estavam 11 Vereadores (as) presentes, falta justificada do
Vereador Denys Lucio e da Vereadora Vera Lucia. A seguir o 1º Secretário fez a leituras
das correspondências recebidas: oficio do Sintepp, pedindo que esta Casa Legislativa
a realização de audiência pública, a esclarecer a população em geral sobre os
precatórios do Fundeb. Oficio nº 013/2022, da SEMED, encaminhando relatório da
contabilidade contendo 04 caixas de anexos com os demonstrativos bancários do
ano de 2016, referentes aos precatórios do Fundeb. O Presidente fez a leitura do
auto do recebimento dessas documentações. No horário de liderança não fizeram
uso da palavra, o Presidente passou para o grande expediente. Vereador José
Raimundo, apresentou (02) indicações para o Prefeito Municipal, solicitando a
limpeza e pavimentação da Rua Valter Galúcio do bairro do Atlântico II e da
pavimentação asfáltica com os serviços de drenagem da 7ª do bairro São José.
Vereadora Luna Grabriela, apresentou (01) indicação ao Executivo Municipal, pedindo
a pavimentação completa da rua da restauração e transversais do Bairro Bom Jesus,
e Rua da pedreira no mesmo bairro. Vereador Marcelo Sandro, apresentou (01)
indicação para o Executivo Municipal, solicitando os serviços emergenciais da Rua
José Santana do Nascimento bairro São Tomé. Logo após o Sr. Presidente passou
para assuntos livres. Pede a palavra o Vereador Argeo Corrêa, Senhor Presidente, em
seu nome cumprimento a mesa, os Vereadores e vereadores, a categoria dos
mototaxistas e a todos que estão conosco e prestigiando aqui o nosso trabalho e a
todos que nos assistem pelos portais de transmissões da câmara. Senhor presente,
hoje aqui vem aqui por gratidão a Deus por essa primeira reunião ordinária que estão
realizando aqui Não trouxe hoje requerimento, mas na próxima semana que vem irei
trazer um requerimento para ser apresentado nessa Casa de Leis, para que o nosso
Prefeito Kaká Sena venha fazer e com isso fazer a melhoria para nossa cidade, pelos
nossos bairros. Ontem eu estive no chamado terminalzinho, veio ao meu
conhecimento um morador, onde solicitaram a construção de uma parada de ônibus
neste local, eu, como Vereador fui a Prefeitura verificar se o local era público. Várias
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pessoas me falaram que o local pertencia antigamente, a um antigo morador de lá
conhecido como bolero, onde na época do Prefeito Zé Moura tornou como um local
público e logo fizeram a doação conforme consta no cadastro da Prefeitura. Hoje eu
iria apresentar este trabalho aqui para esta Casa de Leis e ao nosso Prefeito Kaká,
dentro do limite no orçamento da Prefeitura, fazer uma construção de um novo
terminalzinho que possa oferecer mais comodidade as pessoas que ficam no local
esperando sem ter uma cadeira para sentar enquanto ficam esperando os ônibus.
Mas assim, era isso que eu ia fazer essa semana e a apresentar aqui, mas não deu
muito tempo e então não pude fazer isso, mas foi o meu trabalho essa semana,
também, realizei visitas com meus amigos nos bairros de Salinas e assim verificando
os trabalhos. Na rede social do Prefeito, a obra do Porto Grande, moradores estão
bastante contentes que o trabalho está sendo feito com qualidade e dignidade, logo
mais estaremos juntos com o Prefeito inaugurando aquela obra. Quero agradecer a
Deus esse momento, agradecer a todos aqui e os que estão me ouvindo e uma boa
noite. Pede a palavra o Vereador Rosinaldo Martins, Boa noite a todos em primeiro
lugar quero agradecer a Deus por mais uma sessão aqui está voltando aos trabalhos
graças a Deus em nome do Presidente quero cumprimentar todos os Vereadores e
Vereadoras, ao portal da câmara que

estão nos assistindo, aos nossos amigos

mototáxi que se encontram presentes aqui nessa Casa de Lei, ao Naldo Presidente
dos mototáxi sejam bem-vindos, Presidente hoje chegou aqui nessa Casa de Leis em
nossas mãos seis caixas de documento do precatório quatro caixas desculpa,
referindo ao precatório de 2016, esses documentos Zeca do Forró o que a gente tem
que fazer é investigar e dizer para o povo aonde foi parar esse dinheiro de que modo
foi tirado como foi sacado se for investido no Município, na Saúde, Educação está em
nossas mãos investigar e fazer uma audiência pública chamando os culpados aqui
para se defender certo Presidente, então a gente não vai deixar passar barato não a
gente vai cobrar, vai fiscalizar vai postar mesmo aonde foi e como foi que esse
dinheiro sumiu 28 milhões, então o nosso povo que que nós assiste pode ficar ciente
que vocês vão ficar sabendo aonde foi parar esses 28 milhões do precatório como
foi tirado e quem tirou meu boa noite a todos muito obrigado. Fez uso da palavra o
Vereador André Barros, Boa noite Sr. Presidente e a todos aqui cumprimentando a
mesa, Vereadores e Vereadoras, funcionários desta Casa, pessoas da plateia os
mototaxistas, entidades aqui representadas, pessoas que nos assistem pelos canais
de comunicação da Câmara do Facebook, Senhor Presidente, vim aqui nesta noite,
nessa primeira sessão ordinária, vim aqui me referir ao sábado passado aonde nós
estivemos no Derrubadinho, na ação de cidadania e saúde, na oportunidade tivemos
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a presença do nosso Prefeito Kaká Sena, visitando Galdina e o Derrubadinho, vimos
a satisfação do povo do Derrubadinho com o Prefeito Kaká Sena, você são
testemunhas disso e da homenagem feita pela Professora Natalina e pelos
professores daquela Vila, para mim foi uma satisfação muito grande de estarmos
naquele momento juntamente com o nosso Prefeito dando total apoio pra que possa
governar o nosso Município de uma forma correta e enérgica e que possamos
desenvolver-se o Município dando melhores condições ao nosso povo. Quero nesta
noite também Vereador João, dizer dá satisfação da intermediação sua junta a SAGRI,
e ao Secretário de Estado de Agricultura do Estado Dr. Giovanni Queiroz, que nos
concedeu mais um trator para agricultura do nosso Município, obrigado por tudo
Vereador, na outra semana vamos fazer outra intermediação a SAGRI para trazermos
mais recursos para agricultura do nosso Município, juntamente com o Secretário Eric
e a equipe técnica da Secretaria de Agricultura do nosso Município. Na quinta-feira
na Vila de Cuiarana, nós recebemos a equipe da Assistência Social, de um projeto que
tramitou aqui nesta Casa, o projeto do Pescador Artesanal que é um incentivo ao
pescador do nosso Município, a equipe técnica esteve fazendo a primeira etapa de
levantamento socioeconômica daquelas pessoas pra que eles possam receber a
rabeta com a canoa e o material de pesca e que dê condições a esses pescadores.
Este pequeno pescador que chamamos de Pescador Artesanal é o tirador de
caranguejo, aquele que tem o seu curral de pesca de embarcação pequena, esse
projeto é inédito no nosso Município, quero dizer aqui na tribuna que nós vamos
fazer de tudo o possível para ampliar ainda mais esse projeto, então Senhor
Presidente fico aqui agradecido, e boa noite a todos vocês muito obrigado bom final
de semana a todos. Fez uso da palavra o Vereador João Erivaldo da Silva, Boa noite
a todos, Senhor Presidente, em seu nome saúdo a mesa, 2º Secretário Argeo, 1º
Secretário André do Cuiarana, senhoras Vereadoras e Vereadores, a classe dos
mototaxistas de Salinópolis que se encontram presente sejam todos bem-vindos, à
população que nos assistem pelas redes sociais. Senhor Presidente, não poderia
deixar de não subir aqui nesta tribuna primeiramente agradecer a Deus pela
oportunidade e segundo pelo trabalho que nós Vereadores vem desenvolvendo em
nosso Município, eu tenho certeza absoluta que nos mandatos anteriores de outros
Vereadores, ninguém havia ouvido falar que Vereadores iam em busca de recursos e
hoje nós vimos que todos os vereadores estão preocupados com as classes, com as
comunidades com o nosso povo Salinopolitano, como vendedor ambulante da Praia
da Atalaia nós vamos usar o que estiver em benefício e em busca de melhorias para
o nosso povo. Vereador André Cuiarana, vamos juntos nessa luta você também

[Data]

3

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
PALÁCIO MANOEL PEDRO DE CASTRO
Fundada em 07 de janeiro de 1884

representa a agricultura do nosso Município, sou sindicalizado no sindicato de
agricultura, porque quem não paga uma instituição não tem direito de se aposentar,
você muito bem sabe disso. Então se nós se unirmos e ir em busca de melhorias para
nossa categoria quem ganha é o nosso povo Salinopolitano, a agricultura familiar do
nosso Município sempre foi esquecida e estamos preocupados com agricultura, com
o pescador, com os ambulantes para poder reivindicar melhorias, terça-feira nobre
Vereador já está marcado uma reunião na SEDAP, com nosso Deputado, para
podermos articular mais benefícios que virão ao nosso Município, gostaria de
agradecer ao meu Presidente Estadual Dr. Giovanni Queiroz pelo atendimento nobre
Vereador André, você sabe que nós não tínhamos um trator agrícola em nosso
Município, hoje vamos ter pedido de um Vereador, através do Deputado e do
Secretário. Nós vamos buscando conhecimento para adquirir melhorias para o nosso
povo, é esse o nosso dever de estarmos aqui. Vamos falar um pouco de precatório,
como eu já falei as coisas certas nós vamos apoiar e as erradas nós vamos ter que
investigar seja quem for, o vereador aqui não vai baixar a cabeça nós vamos para
cima sim, saber aonde é que foi empregado esse dinheiro vai ter que aparecer é do
FUNDEB para ser empregado na educação e foi usado para outro fim, todos sabem
que o dinheiro da educação não pode desviar para outro fim e vamos saber disso,
vamos convocar as pessoas que estavam na época a frente da administração pública
conversar os professores que são peças principais nessa atuação, porque o precatório
é dos professores, seja o que Deus quiser e aqui tem um Deus ao nosso lado. Desde
já agradeço e uma boa noite um bom final de semana a todos nós. Fez uso da palavra
o Vereador Marcelo Sandro, Presidente mais uma vez eu cumprimento o senhor,
nosso amigo 1º Secretário João da Ponte, 2º Secretário André do Cuiarana, todos os
Vereadores. Presidente o que me traz aqui na palavra livre é só para fazer alguns
agradecimentos e esclarecimentos que é muito importante nós parlamentares muita
das vezes somos abordados na rua para falar sobre alguma coisa e a gente tem que
sempre estar atualizado de qualquer situação pra que a gente não possa passar fake

News para nossa população, mais uma vez quero agradecer a presença dos
mototaxistas. Então, Presidente, eu acho que uns 30 dias atrás os moradores da Vila
Novo Progresso entraram em contato com este Vereador, solicitando que viesse
fortalecer o pedido de posteamento no local pois aquela comunidade já não sabia
mais o que fazer o tempo já tinha se passado, eu fui até a comunidade para sentamos
com os moradores tivemos um bate-papo muito produtivo naquela tarde de sábado
e tivemos êxito no pedido, entrei em contato com Júnior responsável da Equatorial
da região do Salgado, o nobre Vereador André sabe muito bem de quem eu estou
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falando, e se colocou a nossa disposição para atender nessa parte repassei a situação,
fortaleci e pedir agilidade depois de 12 dias, os esportes chegaram até a Vila do Novo
Progresso e quem passar na entrada da a cidade é só identificar no lado direito os
postes estão no chão isso é alegria, felicidade porque a gente se coloca à disposição
da nossa população no intuito de prestar contas do nosso mandato trabalhando, sei
muito bem que eu não vou conseguir resolver todas as demandas porque não sou o
único Vereador eleito nesta cidade, além de mim tem 12 Vereadores (as) que também
tem um compromisso de correr atrás pelas nossas comunidades, mas eu agradeço
muito a Deus, até aqui o Senhor tem me ajudado me dado forças, determinação por
onde eu tenho passado as pessoas que me acompanham sabe que meu trabalho é
um trabalho firme, determinado com os pés no chão e quando dá a gente consegue
resolver a curto prazo quando não dá a gente pede paciência porque a nossa cidade
é muito grande. Presidente, uma outra situação, falando sobre a passagem Santa Inês,
João da Ponte, eu estou muito feliz muito alegre, a nobre Vereadora, foi a primeira
pessoa a colocar os pés ali fez o requerimento, mais o povo quer ver a presença do
representante pelo menos para dar uma satisfação porque o pedido ainda não foi
atendido e tudo mais, afinal de contas ninguém gosta de ficar esperando, eu tenho
certeza que quando alguém promete alguma coisa e não honra como é que vocês
ficam? Agoniados. Então é muito bom quando a gente vai lá conversa, só que não
teve isso dá nobre Vereadora e a comunidade procurou este Vereador porque eu
tenho me colocando à disposição da população nas ruas e aí nós fomos sentamos;
mais antes disso eu fiz uma pergunta em alto e bom som eu estou sabendo que teve
uma Vereadora que veio aqui, Vereador tivemos mais sumiu como não podemos
apresentar outro requerimento em cima daquele que já foi apresentado mais pode
fortalecer foi o que aconteceu, bom se essa pessoa não está mais aqui e se vocês
aceitarem eu entrarei na causa de vocês vamos para cima. Vereador, nós queremos
o senhor agora, eu fiquei muito satisfeito lógico, porque quando a gente se coloca à
disposição e a população acompanhe os trabalhos que a gente vem fazendo nós não
podemos virar as costas. A Vereadora vem dizer que foi um pedido dela que a
população que cobrou nas redes sociais, só que ela não lembra que na 1ª reunião eu
acho que deu quase toda a vizinhança daquela rua e na segunda não foi diferente
com a presença do Prefeito Kaká Sena, eu sei muito bem dos meus limite pessoal, eu
sei até aonde eu posso ir, Vereador não tem autoridade de determinar algo sem antes
vir uma palavra do Prefeito, João da Ponte, naquela noite ali a população sentiu
firmeza e acreditou que aquela rua ia ter um olhar carinhoso. Eu convido os senhores
para ir na passagem Santa Inês que fica no bairro São Tomé, praticamente o trabalho
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noventa e cinco por cento está concluído, assim a gente segue o nosso trabalho, essa
rua no bairro São Tomé que eu acabei de apresentar minha indicação, a Vereadora
disse que apresentou o ano passado, a mesma coisa os moradores disseram que ela
sumiu de lá, então fica difícil a gente procurar um Vereador e não ter resposta de
pelo menos para ter paciência fica complicado. Quer dizer que me procuram e vou
fazer o quê? Vou virar as costas? Eu não posso, eu tenho que prestar conta do meu
mandato, João, e aí seja feita a vontade de Deus. Como ela apresentou, eu estou
fortalecendo a sua indicação Vereadora, e tenho certeza e fé em Deus que esse
pedido vai sair não pela senhora, mas sim por mim. Faço um convite: Lembra que o
Prefeito está Kaká Sena, na última terça-feira, convidou você para ir nas obras visitar?
Eu faço o mesmo convite vamos caminhar afinal de contas se a senhora não está
fazendo parte da gestão Kaká Sena, não é por culpa dele, nem de ninguém por culpa
sua mesma, um forte abraço do Vereador Marcelo Pinheiro, a força que vem de Deus
e do povo. Usou da palavra a Vereadora Luna Gabriela, Boa noite a todos mais uma
vez gostaria de cumprimentar mesa novamente no nome do Presidente Eron Teixeira,
os funcionários da Câmara Municipal, Vereadores e Vereadoras, a população aqui
presente e toda a comunidade que nos acompanha nas redes sociais, a minha agenda
hoje ela veio gigante, mas eu acho que vai cinquenta por cento ficar na agenda que
não vai ter tempo suficiente. Bom, gente, eu gostaria de esclarecer alguns pontos
como o nobre Vereador falou e eu me sinto muita vontade de vir falar depois dele
porque ele sempre parece falar especialmente comigo, não sei o carinho, o cuidado.
Bom, nobre Vereador, eu sou nascida e criada dentro do Município de Salinópolis,
inclusive criada no bairro São Tomé, eu fui, fiz o requerimento solicitei três vezes
nesta Casa de Leis, voltei quando a obra estava sendo realizada visitei as famílias, mas
sabe o que eu esqueci de fazer nobre vereador? A autopromoção eu esqueci de bater
a foto, esqueci de fazer um vídeo. Sabe porque, população? Porque quando eu faço
um requerimento eu espero que o serviço seja executado porque quando eu vim para
Casa de Leis, vim representar comunidade e não me representar eu não sou atriz nem
artista. Então eu esqueço nobre Vereador, da autopromoção e eu insisto em dizer
que eu vou lembrar de fazer a foto, inclusive eu conheço famílias de uma vida inteira
ali que não são apenas conhecidos são amigos, assim como na Rua José Santana eu
visito fui várias vezes naquela rua e não fui só na rua bater foto, eu visito as famílias
eu conheço as casas inclusive a moradora que lhe atendeu me ligou no dia seguinte
vereador, para dizer que o senhor esteve lá dizendo que nenhum Vereador passou
por lá, só que ela é da minha qualidade não manda recado falou a verdade, Vereador
a Vereadora Luna esteve aqui e continua dando apoio para gente, só que eu esqueci
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de bater a foto não é? Porque a minha preocupação é outra, o que incomoda talvez
o nobre Vereador é que quando ele chegou lá eu já tinha passado por lá, e quando
ele vai fazer um requerimento eu já fiz, porque como ele pensa que eu fico só na
minha casa e não vou visitar, eu vou inclusive, nobre Vereador, vou de moto, vou
andando porque eu não tenho vergonha de mostrar minha cara e nem me escondo
em carro de vidro fechado não. Então quando o senhor quiser contestar a minha
atuação, se posicione, reconheça e não tente diminuir o meu trabalho, porque o que
acontece e o seu incômodo maior Vereador é porque aonde o senhor chega eu já
estive e sou bem recebida, você está conhecendo a cidade agora você nem de Salinas
é, se eu for levar em consideração vou passar a noite esclarecendo alguns pontos
para o nobre Vereador, eu vim aqui para mostrar os nossos trabalhos que inclusive
como eles vem falar a gente tem buscado recursos, tem buscado solicitações tem ido
até os nossos Deputados que são os nossos superiores que trazem emendas para o
Município, que garantem serviços pelo município e nós estivemos recente no Palácio
do Governo para receber uma UTI móvel e trazer para o Município de Salinópolis
através de articulação da Deputada Paula Gomes, UTI móvel completa com todos os
dispositivos de atendimento de urgência e emergência para transferências. Então não
que a gente queira que alguém precise mas se houver a necessidade, graças a Deus
e essas articulações tem porque nós nunca trabalhamos sozinhos, um político nunca
trabalha sozinho o Prefeito sabe disso ele precisou de uma costa lá para segurar
portanto nós precisamos de parceiros para que os serviços aconteçam, o hospital
regional está sendo reformado pela nossa parceria enfim, esse foi o mais recente foi
uma das atividades recentes que nós fizemos, fomos lá trouxemos e Graças a Deus já
transferiu pacientes, já salvou vidas significativas gestantes, pessoas com AVC, crise
difíceis e que precisam de uma ambulância UTI com qualidade e com todo o aparato
de emergência para poder fazer transferência e graças a Deus nós podemos dizer
que o nosso Município ele tem no hospital regional. Fazer uns esclarecimentos aqui
que o Prefeito inclusive até gostaria que ele viesse hoje, porque como ele encerrou a
reunião era solene mas virou um circo armado e soltou os cachorros e enfim, rasgou
o protocolo, falou muito pra mim que eu não enxergo o seu trabalho, que eu não
ando por isso que eu não enxergo seu trabalho, eu digo inclusive ao Excelentíssimo
Prefeito, que está cassado e vou esclarecer: O Excelentíssimo Prefeito do Município
de Salinópolis está cassado na 1ª instância que significa está cassado no Município
de Salinópolis, porém ele recorre está em recurso recorrendo a sua cassação ao TRE
a 2ª instância. Portanto ele recorre ainda no cargo, mas aqui no Município a
determinação é que a chapa seja cassada e ele insiste em dizer que foi perseguido,
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que ele acaba trazendo aqui uma questão familiar uma briga de família que nós não
temos nada a ver que foi perseguido pelo primo, outro esclarecimento, a cassação se
dá a partir de uma AGE que é uma denúncia da chapa pode mais, acho que Salinas
pode mais, do outro candidato desde a campanha dizendo que o Prefeito Kaká Sena
e a sua vice usaram a máquina pública para fazer campanha no entendimento do
Promotor do Juiz que de fato o delito aconteceu portanto o juiz a quem eu respeito
muito, não posso em nenhum momento falar sobre a sua decisão porque eu não
tenho conhecimento técnico para isso e dizer que a decisão dele foi infeliz. A decisão
dele foi pautada em provas e em questões jurídicas o que não cabe a mim dizer se
está certo ou errado, portanto foi da chapa contrária considerada Salinas pode mais
que fez a Age e o Juiz decidiu por cassação porém o Prefeito ainda recorre no cargo,
tendo pelo menos noventa dias, então esse é um esclarecimento importante como
eu bem falei para vocês nós teremos outras reuniões e a minha agenda tá lotada de
muita informação, muitos esclarecimentos e inclusive de muita defesa porque eu
tenho sido constantemente atacada, mas só se joga pedra em árvores que dão frutos:
não é isso? boa noite e muito obrigado a todos. Fez uso da palavra o Vereador
Teixeira, Boa noite a todos Excelentíssimo Senhor Presidente, João da Ponte, nobres
vereadores e vereadoras, nossos amigos que nos dão o prazer nesta noite, ouvi
atentamente a palavra dos nobres vereadores, onde o Vereador Naldo falou de
precatório, eu falei na reunião de abertura do período em Vinte e Oito Milhões de
Reais que sumiram da Educação, hoje recebemos um relatório todo detalhado da
Prefeitura Municipal, estão ali quatro caixas, são três mil páginas pra gente se
debruçar mês passado a Câmara estava em recesso e houve uma reunião com os
professores aonde quarenta e oito professores fizeram um abaixo-assinado pedindo
uma audiência pública, já estou trazendo ao público que essa audiência deve
começar no início da outra semana vamos marcar a audiência pública, de repente lá
na frente uma CPI, porque nós somos pagos pela comunidade para apurar, para
fiscalizar, até porque o montante de dinheiro que sumiu da administração passada é
muito grande então vamos ver direitinho isso. Hoje eu fiquei surpreso com um vídeo
do Ex-Prefeito se metendo num projeto que a gente não sabe nem se é a verdade a
construção de uma fábrica de gelo, acusando Prefeito de que ele não está fazendo
caso está embargando, nós estivemos ano passado aqui em uma reunião com o
pessoal da fiscalização onde recebemos um documento dele dizendo que só no mês
de janeiro do ano passado foi expedido mais alvará de funcionamento aberto mais
empresas em Salinas do que ano de 2020, isso é sinal de que os empresários estão
apostando Salinas, que a facilidade hoje para você tirar um alvará de construção de
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funcionamento é muito mais fácil, sabemos que o Prefeito Kaká Sena, quer que os
empresários venham investir na nossa cidade, que circule dinheiro que tenha
emprego enfim, que a nossa cidade tenha um futuro promissor mais assim eu fiquei
surpreso porque um homem que quando recebia empresário ficava trancado na casa
dele apenas para negociar e agora vem o público defender isso é muito estranho,
muito esquisito, eu penso assim que ele está tão fora da mídia está querendo
aparecer mas vai aparecer muito mais. Quero desejar a todos boa noite dizer a vocês
que vamos nos debruçar mais em cima dos documentos, vamos estudar e até dizer
Vereadora Luna, que nós precisamos muito mexer no nosso Regimento Interno
porque eu penso que cinco minutos para um Vereador falar é muito pouco a minha
mão fica coçando ao mesmo tempo recou a mão da campainha, eu não quero ser
antipático para estar batendo a campainha, eu acho que a gente deve aumentar esse
tempo, João não vai bater a campainha pelo amor de Deus, então a gente precisa
mexer com um bocado de coisa, só para vocês terem uma ideia nós não temos na
Câmara Municipal uma comissão de pesca e a nossa cidade aqui Litorânea tem peixe
que dá para comer, para vender e ainda sobra, parece-me que não tem de
Agricultura, de Turismo, a nossa cidade é turística, então precisamos com uma certa
urgência em mexer no nosso Regimento Interno, Lei Orgânica pra que possamos está
mais atualizado, senhores Vereadores e Vereadoras, que vocês possam ter um final
de semana abençoado, fiquem todos com Deus, obrigado. Pede a palavra a
Vereadora Roberta Gaia, Boa noite a todos em seu nome Senhor Presidente, eu
cumprimento a mesa diretora, nobres vereadores e vereadoras, aos funcionários, o
público nos assiste pelo portal da câmara e os que estão presentes, a classe dos
mototaxistas sintam-se bem-vindos nesta casa de leis, casa do povo, a casa de vocês.
Bom primeiramente gostaria de agradecer a Deus por estar vivenciando essa 1ª
sessão ordinária de acordo com nosso regimento, é um momento que realmente
estamos aqui para prestar conta com a nossa população do que vem acontecendo
no nosso Município, dizer do nosso trabalho quanto legislador quanto legisladora ao
qual fomos eleitos, gostaria também assim como Vereadores se justificaram na
questão de requerimento, gostaria de me justificar que na 1ª sessão Legislativa não
fiz e não solicitei nenhum requerimento, nem indicação, eu estou aguardando ainda
os que eu fiz no ano passado pelo menos um ou dois sejam atendidos, como a
vereadora Luna falou fazemos as solicitações as indicações e requerimentos e quem
executa é o Executivo, como bem diz o nome ele faz as obras então existe um
requerimento um dos que eu mais cobro é a questão da fonte do Carananzinho que
é uma ponte que está pedindo socorro eu fizesse requerimento ano passado, em
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março vai fazer um ano e não foi atendida, então não tem como estarmos fazendo
requerimento em cima de requerimento mandando a demanda da nossa população
apenas para ficar lá engavetado? Inclusive Presidente eu solicitei no ano passado
fosse solicitado uma resposta ao Executivo quanto a esses nossos pedidos indicativos
para esta casa para gente saber o motivo porque ainda não foi feito, porque são
casos que são urgentes e que precisa ter esse olhar carinhoso, bem como ele falou
na terça-feira aqui, eu fico imaginando a Vereadora Luna fez um requerimento da
ponte do Guarani, na João Félix, o Prefeito esteve aqui na sessão solene e disse que
a ponte já está sendo feita inclusive ele deu valor de Cento e Cinquenta Mil, em uma
ponte de madeira porque segundo nas palavras dele é difícil conseguir madeira de
forma legal mas ele havia conseguido, nos resta ver e descobrir aonde está esse
processo licitatório de madeira porque nós já procuramos no portal da transparência,
porque esse é um dos nossos papéis quantos vereadores nesta Casa, e não está fico
imaginando se uma ponte de madeira foi Cento e Cinquenta Mil, ele falou aqui nesta
tribuna vamos ver quanto será está ponte do Carananzinho, vamos aguardar esse
processo licitatório como bem ele disse de forma legal a comunidade está
necessitando, inclusive estamos esperando que ele olhe com um olhar carinhoso
também para rua no bairro Nova Brasília que nós solicitamos que abrissem um
caminho e que continua lá o caminho não passou nem a máquina pra fazer uma
roçagem eu mandei um ofício para o Secretário de Limpeza Urbana, até hoje não foi
atendido, quero que Prefeito coloque na cabeça dele que o pedido não é para mim,
não é para roçar o meu quintal o pedido é para a população, se ele tem um problema
conosco que ele resolva conosco mais que não desconte na população, que ele faça
o pedido não é para mim não é para minha casa, não é para minha família, que ele
atenda é uma roçagem, quando chega nosso ofício na Secretaria de Limpeza Urbana,
esse daqui é do contra nem olha, não é para mim, a população está lá foi uma
população que votou nele e mesmo que não tivesse votado ele tem obrigação de
fazer porque agora ele é o Prefeito de todos não é de A e B, é do alfabeto completo.
Então ele tem que fazer eu peço encarecidamente, que reveja essas situações porque
ele veio aqui e disse que ele é muito caridoso então que ele faça realmente o que ele
fala, que atenda realmente todas as demandas e que não fique escolhendo porque
eu penso que não há necessidade de outro Vereador vim dizer para vereadora:
Fulana, o pedido foi atendido não pela senhora mais por mim, que isso gente? O
pedido tem que ser atendido por cada um de nós porque não é para o nosso quintal,
não é para nossa casa, é para o nosso povo e que o Prefeito entenda isso e que os
nobres pares também, porque eu penso como foi falado aqui todos nós estamos
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preocupados com nosso Município então que nós sejamos realmente, vamos acabar
com isso fulana olha a Vereadora colocou mais eu vou colocar porque ele vai atender
o meu pedido tem que acabar com isso, ele tem que atender todos os pedidos
porque não é pedido individual ou coletivo é com todo se ele não aprendeu que nós
não vivemos no singular ele tem que aprender que nós estamos vivendo no plural e
é para todos então que ele faça isso. A questão do precatório estamos aqui para
analisar e se houve erro a gente vai atrás e se teve alguém que errou que pague. Eu,
estou nessa gestão de dois e vinte e um a dois mil e vinte e quatro e a gente vai fazer
valer está aqui para ser estudado e eu espero que os pares estudem, venham para cá
e leiam porque eu posso dizer para vocês que eu venho e leio, então que nós
possamos fazer juntos, marcar um dia presidente? uma reunião que a gente possa
fazer isso até mesmo na questão do nosso Regimento Interno como já foi falado
desde do ano passado para que nós possamos estudar juntos que precisa ser
modificado no regimento interno, mais precisamos vir, sentar e estudar juntos porque
sozinho ninguém consegue nada e pensar no bem coletivo que a gente faça pensar
realmente de verdade e não só vem para cá para ver cena e dizer isso e ou aquilo
chegar lá na frente não faz porque bater foto todo mundo bate, o negócio é fazer
acontecer aí sim eu quero ver, então que nós possamos realmente levar a sério o
nosso trabalho aqui dentro. Boa noite, obrigada. Pede aparte a Vereadora Luna, como
ela citou meu nome eu vou pegar um pouco da deixa do nobre Presidente, eu
concordo, inclusive que a gente comece a focar em discussões pertinentes a esta
gestão a este mandato 2021 a 2024, se houver de fato negligência e seja o que for
da gestão retrasada, porque o Prefeito veio aqui falou da gestão passada, mais ele
teve uma pequena confusão que a passada foi ele 2021, mais se ouve estamos aqui
presidente, para fazer valer, portanto eu concordo perfeitamente com o senhor que
a gente comece a discutir coisas relevantes, por exemplo uma denúncia da população
de que existe um agente de trânsito cometendo o crime que está lá no Artigo 47 da
lei de contravenções penais, ele está exercendo a função de maneira ilegal ele não
passou no edital não consta o nome dele e eu tenho provas de fotos e atuações dele
trabalhando portanto isso é uma fiscalização de quem? Da gestão 2021 a 2024, isso
é irregular isso não é só irregular não, gente isso é crime que consta no código penal.
Temos que fiscalizar se o Prefeito citou Cento e Cinquenta Mil de madeiras
compradas legais, Cento e Cinquenta Mil para um orçamento que eu particularmente
fiz básico que deu Quinze Mil Reais, nem duplicando triplicando esse orçamento
chega a Cento e Cinquenta, é fiscalização de quem? É obrigação de quem? Deste
mandato aqui, dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro, então que a gente
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discuta, no farol velho tem uma obra sendo realizada que tinha sido embargada pela
própria solicitação do TCM, da comunidade, porque o empresário está fazendo em
uma parte ambiental inclusive é final de rua do farol velho, mas foi autorizado pela
Secretaria de Meio Ambiente, o spardat do empresário foi embargado sem nenhum
relatório técnico e nem documento de embargo foi assinado pelo agente fiscalizador,
então presidente, que discutamos questões relevantes a essa gestão a este mandato.
Pede a palavra o Vereador José Raimundo, Boa noite a todos novamente em seu
nome, Presidente, saúdo todos que estão aqui presentes nessa Casa de Leis, bem
gente, estão falando sobre precatório pensei que a Vereadora como Professora não
ia defender a classe realmente você como Vereadora e Professora tem que defender
a classe mesmo, com certeza são quatro mil folhas de papel presidente, tem que
defender a classe e ainda dizer que o Prefeito não tem obra nessa cidade? O que é
isso? Pelo amor de Deus Vereadora. Vereador Marcelo, é uma situação
complicadíssima, defender pessoas corruptas do outro lado, estamos vendo que o
Prefeito está trabalhando na nossa cidade levando a qualidade de vida a população,
mandando perfurar novos poços artesianos principalmente nos bairros que nunca
um gestor se preocupou em acabar com essa situação da falta de água de água que
é precário no nossos bairros Nova Brasília, Sessenta, Califórnia e outros bairros,
Vereador João da Ponte sabe disso, no bairro da Ponte, na américa é precária de
água, no meu bairro do Atlântico a piscina que foi feita na gestão do Ex-Prefeito não
prestou para nada o Prefeito Kaká teve que refazer toda obra não foi verdade,
vereador Naldo? Você estava apresente comigo vendo a situação e hoje sim vocês
vereadores são prova disso fomos visitar e agora tem uma piscina de qualidade eu
como Vereador atuante sempre presente nas comunidades estou sempre atendendo
a população, quero aqui agradecer a Rosângela hoje visitei sua residência conte
sempre comigo com esse vereador que está sempre presente e sempre disposto a
ajudar, no mais quero parabenizar o Prefeito de Kaká Sena que está fazendo uma
ótima gestão e o pau que for podre que se quebre. Pede aparte o Vereador Marcelo
(2 minutos) Zeca do Forro, temos muitas coisas nessa gestão para verificar pessoas
que foram eleitas pelo povo e diz que tem muita coisa pra fazer? Faça-me o favor
nem na rua eu não vejo a senhora nem pintada de ouro porque a senhora não tem
trabalho Vereadora, e outra a senhora não tem assunto pra tratar e vem dizer: que
não nasci aqui, mas o meu avô nasceu e se criou aqui, há dezesseis anos eu estou
dentro desta cidade, deixa eu falar mais uma coisa pra senhora pra ver se a senhora
tem vergonha na sua cara, estamos aqui para trabalhar pelo povo quem votou e
quem não votou em mim, eu tenho a obrigação de dar satisfação pra todos vocês e
não é a senhora que vai fazer isso Vereadora. Presidente muito obrigada boa noite.
Pede a palavra o Vereador Tonhão, Senhor Presidente em seu nome eu saúdo a mesa,
senhores Vereadores e Vereadoras, a população presente as classes dos mototaxistas
sejam bem-vindos a essa casa, e os que assistem pelas redes sociais, ouvindo
atentamente os colegas Vereadores e Vereadoras que me antecederam aqui nesta
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tribuna, eu vou ser breve mais vou pedir uma coisa as Vossas Excelências, que
façamos valer o Regimento Interno desta Casa de Leis, porque eu acho que quando
o Vereador ou Vereadora vem nessa tribuna, vem para expor seu trabalho e não para
ouvir outros Vereadores ficaram resmungando em sua cadeira porque a vez ele vai
chegar, eu acho que o Regimento ele tem que ser isso não vem de hoje não, venho
pedindo ao Senhor pessoalmente desde o ano passado temos que ser respeitado
quando estivermos aqui nesta tribuna se explanando isso é uma coisa que não vem
acontecendo, então o Regimento Interno dessa Casa tem que valer é isso que eu
peço ao senhor, não é só para mim é para todos e para todas, porque acho que a
população não vai saírem das suas casas pra vir aqui ver Vereador ou Vereadora
brigar eles querem ouvir e ver o que a gente tem de trabalho a benefício da
população e do Município, um abraço ao meu amigo Evaldo e sua esposa Joely que
estão aqui presente. Muito obrigado e fiquem com Deus. Logo após o Presidente
passou para a 1ª parte. Está em discussões as atas da 29ª, 30ª, das reuniões ordinárias
realizadas nos dias 18 e 25 de novembro de 2021, não havendo manifestação
contrário nas discussões das atas, foram aprovadas por unanimidade dos Vereadores
e Vereadoras presentes. Em seguida encerrou a reunião marcando a próxima para o
dia 24 de fevereiro no horário regimental. E para constar eu João Erivaldo da Silva,1º
Secretário lavrei a presente ata, depois de aprovada será assinada pelos Vereadores
e Vereadoras presentes. Palácio Manoel Pedro de Castro, Plenário Raymundo
Nogueira Gomes, 17/02/2022.
01________________________________________________________
Eron de Carvalho Teixeira-Vereador Presidente Republicano
02________________________________________________________
João Erivaldo da Silva- Vereador 1º Secretário PDT
03________________________________________________________
André Luiz de Barros Figueiredo- Vereador 2º Secretário PL
04________________________________________________________
Roberta Graziele Pinheiro Gaia- Vereadora PL
05________________________________________________________
Antônio Carlos Gonçalves Rufino- Vereador DC
06________________________________________________________
Argeo Corrêa Neto- Vereador MDB
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Dalte do Rosário Gomes- Vereador MDB

08__________________________________________________________
Denys Lucio Marques de Souza- Vereador PL

09__________________________________________________________
Rosinaldo Martins Miranda- Vereador DC
10__________________________________________________________
José Raimundo Souza da Silva- Vereador Republicano
11__________________________________________________________
Luna Gabriela Figueiredo de Santa Brígida- Vereadora PL
12__________________________________________________________
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