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Ata da 2ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª 

legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 

24/02/2022.   

Aos 24 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 presentes 

11 Vereadores (as) falta justificada do Vereador Antônio Carlos Gonçalves Rufino. 

A seguir o 1º Secretário fez a leitura do oficio nº 240/2022-GABRI, Ministério 

Público Federal Ref. Inquérito Civil nº 1.23.000.000632/2020-75: Assunto: 

requisita informações. No horário de liderança não fizeram uso da palavra, o 

Presidente passou para o grande expediente. Vereador José Raimundo, 

apresentou (02) indicações para o Exmº Sr. Prefeito autorizar a Secretaria 

Municipal de Obras a construção de cinco salas na Escola Municipal Cecília de 

Nazaré da Fonseca para ser disponibilizado para as seguintes atividades: 1ª e 2ª 

salas para ser realizado o projeto denominado “Gogó de Ouro” que vai incentivar 

jovens para serem locutores, outra sala para dança e balé, outra um auditório. 

Outra indicação pedindo ao Senhor Prefeito Carlos Alberto de Sena Filho, 

autorizar a Secretaria Municipal de Obras mostrando a necessidade de proceder 

com urgência a pavimentação asfáltica e a construção de galerias na Rua Adolfo 

Santa Brígida, Bairro Atlântico II. Também apresentou Moção de Pesar assinada 

por todos os Vereadores (as) aos familiares do Senhor Alzir Noronha. Vereador 

João Erivaldo, apresentou 03 indicações para o Poder Executivo: ordenar a 

Secretaria de Limpeza Urbana, seja feito o serviço de roçagem e retirada dos 

entulhos do Bairro da Ponte. Outra indicação ao Prefeito Municipal Carlos Alberto 

de Sena Filho, autorize junto a Secretaria de Esporte e Lazer a realização de aulas 

de aeróbicas, dominó e xadrez para comunidade do Bairro da Ponte na 

Associação Ponte Preta Esporte Clube. Outra Indicação, seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto de Sena Filho ordenar a 

Secretaria de Obras, seja feito o serviço de asfaltamento da Rua Pevecerca, 

especificamente na Rua do Bairro da América. Vereador Eron Teixeira apresentou 

Moção por data risonha ao Sr. Simão Costa Damasceno Damasceno. Vereador 

André Barros, apresentou (01) requerimento ao Poder Executivo, solicitando a 

construção de galerias e instalação de tubulações na Rua Jânio Quadros, esquina 

com a Travessa Arthur Bernardes, na Vila de Cuiarana. Logo após o Presidente 

passou para assuntos livres. Pede a palavra o Vereador Argeo Corrêa, Senhor 

presidente, em seu nome comprimento a mesa, os vereadores e vereadoras, a 

classe de mototaxistas que estão aqui prestigiando nosso trabalho, neste 

momento de palavra franqueada desde já agradeço pela palavra concedida no 
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dia 22( terça-feira) promovemos no Bairro do Guarani II uma grande entrega de 

uniformes que é resultado de um trabalho aqui dessa Casa de Lei, do qual foi 

aprovado pelo nosso Prefeito Kaká Sena, onde no ano passado coloquei aqui um 

requerimento solicitando do Poder Público, que implantasse aulas de aeróbica 

no Bairro do Guarani II, na quadra de esporte do Colégio José Leonardo. Esse 

projeto vem dando certo estou sempre apoiando o projeto, aos meus amigos do 

bairro do Guarani II, a Coordenadora do Projeto Renilce Nicodemos ao meu 

amigo Roni Silva que está sempre cumprindo com suas obrigações e que 

proporcionou as camisas, a Professora Giovanna Nunes que está sempre 

proporcionando aulas para as mulheres com um enorme carinho. Também reitero 

o meu pedido através do requerimento para Rua Capitão João Félix, solicitei ano 

passado, que fosse demarcada a rua estou aguardando o Secretário Tiago que 

tem muito trabalho pela nossa cidade, e peço que dê uma olhada para bairro 

Guarani II pois estou sendo cobrado pelos moradores, somos muito cobrados 

como vereador, temos que cobrar do Secretário para fazer esses trabalhos, quero  

desejar a todos um final de semana abençoado a todos nós, que Deus nos 

proporcione muito mais trabalho pela nossa cidade, obrigado. Pede a palavra a 

Vereadora Vera Lúcia, Senhor Presidente, 1º e 2º Secretários, nobres colegas 

Vereadores e Vereadoras, taxistas que estão presentes aqui nesta Casa de Leis,  

servidores desta Casa, boa noite, estou me justificando pela minha ausência na 

sessão passada não estava em condições de vir, em primeiro agradeço a Deus 

por tudo, de nos fortalecido diante de tudo que a gente enfrentou e falar um 

pouco do meu irmão Alzir Noronha, um homem simples que teve seus momentos 

de superação, para quem o conheceu o Alzir, foi uma pessoa que teve uma 

dependência química que deixou ele no fundo do poço, mas Deus viu que nele 

existia uma pessoa do bem e foi estudar se tornou Professor de matemática, 

passou no vestibular no concurso para professor, Secretário da Escola José de 

Ribamar por nove anos, uma pessoa que Deus deu a chance de mostrar o 

verdadeiro Alzir, uma pessoa do bem e outra coisa que eu faço questão de 

explicar aqui sobre a situação do meu irmão, às vezes o pessoal pergunta qual a 

causa da morte? Ele saiu daqui para fazer uma cirurgia de coluna e infelizmente 

o covid não deixou que isso acontecesse ou seja o vírus continua agindo e a gente 

tem que tomar cuidado, agiu de uma forma agressiva justamente na lesão que 

ele tinha o que fez perder todo o comando e terminou em morte encefálica. Por 

isso é importante que todos nós temos que continuar e temos cuidado, foram 

dias difíceis mais de mês quarenta e poucos dias de luta mais até chegar o 

momento que a gente às vezes nós somos tão egoístas diante dessas coisas que 

a gente quer é a pessoa com a gente ama e qualquer forma, não pensa e quer 

ele de volta, mais Deus entende isso, até chegar aquele momento que ele sabe 

tudo, não é a nossa vontade é a dele, por isso, eu quero agradecer todas as 

pessoas que durante esse mês com mensagem, com muito carinho, dando 
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coragem pra gente e isso é muito importante, você nem imagina o quanto isso 

conforta, de mensagem recebida de oração, isso mostra o lado grandioso que 

prevalece na nossa cidade, são pessoas do bem e prevalece em Salinas, o amor. 

Às vezes a gente não tem oportunidade de mostrar, de se manifestar e quando 

surgem coisas na vida da gente que percebemos que é abraçada de qualquer 

forma e então vem a coragem, o fortalecimento e a vontade de seguir sempre 

sabendo que o fortalecimento da nossa vida ele não existe se não tiver amor, não 

só para com sua família, mas amor com o próximo e isso é o que prevalece e não 

podemos mudar meu muito obrigado mesmo de coração a todas as pessoas 

todas que nos ajudaram com palavras, com carinho e todas as formas antes, 

durante e até a partida dele, em nome da família Noronha eu agradeço aqui a 

Câmara dos Vereadores. Aproveitando o momento, parabenizo dois grandes 

cidadãos que fizeram sua história e hoje estão de aniversário, o dom da vida 

devemos agradecer, o Sr. Simão Damasceno e Paulo Henrique Gomes que Deus 

ilumine a vida deles e os protejam, muita saúde e muita coragem e a todos um 

boa noite e muito obrigada a todos de coração. Fez uso da palavra o Vereador 

Vereadora Rosinaldo Martins, boa noite a todos, em primeiro lugar quero 

agradecer a Deus por mais uma sessão aqui nessa casa, em seu nome Presidente, 

cumprimento todos os vereadores e vereadoras, cumprimentar os mototaxistas 

que estão aqui presentes. Quero falar uma coisa para vocês mototaxistas, a gente 

tem que cobrar, tem que falar e a gente tem que pedir e falar aonde que o nó 

está apertando e pode cobrar dessa Casa, estamos prontos para ajudá-los, 

queremos a melhoria para vocês pra que possam fazer um trabalho de confiança, 

e  que possam sustentar a família de vocês, essa Casa está disposta a ajudar 

podem contar com a gente, quero falar para o nosso povo esse ano vai ter 

concurso público, vamos estudar vai ter muitas vagas. Parabenizar o nosso 

Prefeito Kaká Sena, pelo serviço feito na Rua Santa Inês, nós Vereador podemos 

falar de qualquer bairro pois fomos eleitos a falar e trabalhar em prol do povo. 

Então não importa se o Vereador vai lá fazer o requerimento o Vereador pede, 

mas a gente tem direito de falar porque nós somos eleitos pelo povo, amanhã 

vai ser a inauguração, quero convidar a população para se fazer presente na Rua 

Santa Inês, boa noite a todos muito obrigado.  Usou da palavra a Vereadora 

Roberta Gaia, boa noite a todos, em seu nome Presidente cumprimento a mesa 

diretora, aos nobres colegas Vereadores e Vereadoras, aos funcionários desta 

Casa de Leis, público que nos assiste pelo Portal da Câmara, e o que se faz 

presente hoje conosco sintam-se à vontade. Hoje, 24 de fevereiro, enquanto eu 

estiver nesta Casa de Leis é uma data que eu jamais vou deixar passar sempre 

vou estar lembrando e falando afinal, hoje, nós mulheres estamos celebrando 90 

anos ao qual por lei temos o direito ao voto, então eu não poderia jamais deixar 

de vir aqui e dizer que são noventa anos de luta, noventa anos que mulheres lá 

atrás sofreram, lutaram, batalharam para que nós, hoje no século vinte e um, e   
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pudéssemos estar inclusive aqui nesta Casa de Leis, foi justamente no dia vinte e 

quatro de fevereiro de mil novecentos e trinta e dois que nós mulheres 

conquistamos o direito ao voto e o direito de ser votada, sabemos que é muito 

pouco perto de toda luta que nós temos, afinal nós somos mais de cinquenta e 

três por cento dos eleitores nós mulheres, mais tanto na Câmara, quanto nas 

Assembleias, Senado, somos minoria, a partir do momento que nós passarmos a 

olhar e a valorizar nós seremos também, eu não quero ser maioria não! Nós 

queremos ser iguais e quem sabe um dia já fomos uma, hoje somos três e fico 

imensamente feliz por isso, então é dia de celebrar. A gente fica feliz e ver 

também que hoje tanto os Universitários comemorando porque entraram na 

UEPA, muitas mulheres vencendo entrando na Universidade para que possam 

buscar mais conhecimentos, e que possam lutar junto conosco por mais direitos,  

hoje, eu gostaria de parabenizar a todas nós mulheres por esse grande feito, por 

essa grande vitória e que todas as vezes que se completar vinte e quatro de 

Fevereiro, nesta Casa de Leis, eu irei lembrar não deixarei jamais passar em branco 

porque para nós é uma grande vitória. Dizer também, como o Vereador citou a 

questão da classe dos mototaxistas que estão nos assistindo, e poder dizer a 

vocês que contem conosco também, desde que tudo esteja certinho e que 

possamos avaliar vamos estar aqui para isso inclusive o ofício que foi recebido 

nesta Casa, foi em dezembro do ano passado e foi lido hoje, como Presidente 

colocou para ler a gente vai fazer o possível para  agilizar vai ser passado para  

Comissão de Constituição e Justiça, porque existe os trâmites precisa ser 

analisado não chegar aqui e logo ser aprovado, porque tem áudios inclusive que  

ouvimos se eu não me engano é do Presidente dos mototáxistas, dizendo vamos 

lá pressionar porque a oposição não quer, não, procure saber a história direita.  

Temos que cumprir o que está no nosso Regimento e a partir do momento que 

é posto para ser lido e para que vocês possam entender para chegar lá fora e não 

terem uma ideia errada porque nós estamos aqui para atrapalhar de maneira 

nenhuma, a gente só quer que as coisas aconteçam da forma correta. Também 

eu não poderia deixar de parabenizar o Ex-Prefeito Paulo Henrique Gomes, pela 

data do seu aniversário dizer que eu desejo a ele muita saúde, muita paz, que 

Deus possa estar à frente dos seus objetivos, dos seus projetos e que Deus age 

na nossa vida, e que pode contar conosco que daqui para frente a gente vai 

enfrentar um longo caminho estaremos juntos para que a gente possa trazer 

também através de um novo mandato novos progressos para nosso Município.  

boa noite a todos e obrigada. Logo após o Presidente passou para a 1ª parte: 

colocando em discussões as atas da 31ª, 32ª, das reuniões ordinárias realizadas 

nos dias 02 e 09 de dezembro de 2021, sessão solene de encerramento do 2º 

período realizada em 15 de dezembro de 2021, e a 6ª reunião extraordinária 

(aprovação do abono do Fundeb) realizada no dia 31 de dezembro de 2021. Não 

havendo manifestação ao contrário nas discussões das atas, foram todas 
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aprovadas por unanimidade dos Vereadores e Vereadores presentes. Está em 

discussões as seguintes Indicações: Nº 01/2022, autoria da Vereadora Luna 

Gabriela, pedindo para o Executivo Municipal, a pavimentação completa da rua 

da restauração e transversais do Bairro Bom Jesus, da Rua da Pedreira do mesmo 

bairro. Nº 03/2022, autoria do Vereador José Raimundo, pedindo para o 

Executivo Municipal, limpeza e pavimentação da Rua Valter Galúcio no bairro do 

Atlântico II. Nº 04/22, autoria do Vereador José Raimundo, solicitando para o 

Executivo, o serviço de pavimentação asfáltica e de drenagem da rua 7ª do bairro 

são josé, reiterando o requerimento nº 131/21, aprovado em 09/09/2021, autoria 

da Vereadora Luna Gabriela. Nº 05/2022, autoria do Vereador Marcelo Sandro, 

solicitando para o Prefeito Municipal, os serviços emergenciais na Rua José 

Santana do Nascimento no bairro São Tomé, reiterando o requerimento nº 

109/2021, aprovado em 12/08/2021, autoria da Vereadora Luna Gabriela. Após 

as discussões da Indicações, não houve manifestação ao contrário todas foram 

aprovadas por unanimidade. Depois o Presidente passou para a 2ª parte: 

passando para as Comissões de:  Constituição e Justiça, Comissão de Economia e 

Finanças, 03 projetos de Leis oriundo do Poder Executivo:  01- Cria a Procuradoria 

Geral do Município de Salinópolis, Fundo de Honorários. 02- Dispõe sobre a 

criação e regulamentação do serviço de guincho no Município de Salinópolis. 03- 

Oficio do Semuttsal, pedindo alteração em alguns artigos da Lei Municipal nº 

2.872/2015, dispõe sobre o serviço de transporte remunerado de passageiros 

mototáxi. Em segunda encerrou a sessão marcando a próxima para o dia 03 de 

março no horário regimental. Para contar eu João Erivaldo da Silva, 1º Secretário, 

lavrei a presente ata, depois de lida e aprovada será assinada pelos Vereadores e 

Vereadoras presentes. Palácio Manoel Pedro de Castro, 24 de fevereiro de 2022.    

 

 

01________________________________________________________________ 

              Eron de Carvalho Teixeira- Vereador Presidente- Republicano  

02________________________________________________________________ 

               João Erivaldo da Silva- 1º Secretário PDT  

03_______________________________________________________________ 

             André Luiz de Barros Figueiredo-2º Secretário- PL 
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04_____________________________________________________________ 

                Roberta Graziele Pinheiro Gaia- Vereadora PL 

 

05___________________________________________________________ 

                Antônio Carlos Gonçalves Rufino- Vereador DC 

 

06_________________________________________________________ 

                 Ageo Corrêa Neto- Vereador MDB  

 

07________________________________________________________ 

                 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_______________________________________________________ 

          Marcelo Sandro Araújo Pinheiro- Vereador Podemos 

 

13____________________________________________________ 

         Vera Lucia de Souza Henrique- Vereadora Democratas         


