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Ata da 3ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura
da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 03/03/2022.
Aos 03 dias do mês Março 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 15 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 12 Vereadores (as) presentes, falta justificada da Vereadora
Luna Gabriela. A seguir o Sr. Presidente fez a leitura da Nota de Repúdio do Partido
Podemos, repudia publicamente a Vereadora do Município de Salinas, Luna Gabriela
pela falta de decoro e constrangimento ao Vereador Marcelo Pinheiro (Pode) em
tribuna no dia 17 de fevereiro, na Câmara Municipal de Salinas. Logo após o
Presidente passou para o grande expediente. Vereador Argeo Corrêa, apresentou (01)
Requerimento para o Prefeito Municipal, solicitando a construção de um prédio para
abrigar o projeto “A casa da Mulher”. Vereador João Erivaldo, apresentou (01)
indicação ao Executivo Municipal, determinar ao setor competente para fazer o
serviço de limpeza e roçagem das ruas do bairro da américa. Vereadora Roberta Gaia,
apresentou (01) indicação para o Executivo Municipal, solicitando a construção de
uma estrutura para colocação de uma caixa d’água na Unidade Básica de Saúde do
bairro do faro velho na atalaia. Logo após o Sr. Presidente passou para assuntos livres.
Pede a palavra o Vereador Marcelo Sandro, boa noite Senhor Presidente, Vereadores
e Vereadoras, quero lhe cumprimentar o 1º e 2º Secretário, desejar boa noite aos
amigos, amigas, ao público que nos assiste nessa noite na nossa Casa de Leis e os
que nos assistem pelo portal da Câmara, Presidente vou ser breve nas minhas
palavras e resumir um pouco do meu mandato que a gente vem colocando à
disposição da nossa população, na quinta-feira retrasada fui comunicado que na Vila
de Santo Antônio do Urindeua a caixa d'água local estava completamente suja na
verdade a mesma nunca passou por uma manutenção isso já vem desde a gestão
passada, assistir pessoalmente no momento que o morador estava recolhendo a
sujeira e o pano estava com ferrugem isso é uma falta de respeito com a nossa
população aquilo me indignou bastante e imediatamente gravei um vídeo que
também coloquei nas minhas redes sociais e comuniquei ao nosso Prefeito kaka Sena
pedindo para que ele mandasse imediatamente uma equipe pra que pudesse ser
feito a manutenção tanto do poço como da limpeza geral na caixa d'água, na última
quarta-feira, essa limpeza e manutenção foi feita e os moradores em geral da Vila de
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Santo Antônio, agradece ao Prefeito Kaká Sena pela preocupação e dedicação
porque afinal de contas água é vida e a gente não pode de jeito nenhum tomar uma
água e dar para os nossos filhos ao ponto de gerar uma complicação intestinal, então
não é isso que nós queremos, quero também falar que aproximadamente uns dois
meses atrás os moradores da Vila Novo Progresso procurou este Vereador para
solicitar um posteamento no local e mediatamente eu entrei em contato com o Júnior
Bezerra, um dos dirigentes da concessionária Equatorial, nosso amigo André sabe
muito bem de quem eu estou falando uma pessoa parceira, então fortaleci e pedir
ao mesmo para que ele atendesse o chamado da população no passar de vinte dias,
os postes chegaram no local Vereador Naldo, depois que foi feito a colocação do
portes eu solicitei ao Prefeito Kaká Sena o serviço de iluminação pública e todo
material como relé, o braço, a concha, as lâmpadas, enfim, também solicitei ao
Prefeito Kaká Sena, uma patrol para alargar a rua porque o acesso estava muito difícil
pra aqueles moradores que a oito anos, Presidente eles vem lutando ali para
conseguir aquele espaço, hoje há 4 anos eles estão morando ali e não tinha atenção
nenhuma quero agradecer ao Prefeito Kaká Sena se der tempo eu vou ainda hoje à
noite acompanhar de perto a rua toda iluminada da comunidade Novo Progresso a
gente fica muito satisfeito Presidente é um trabalho que a gente vem prestando
contas com a nossa população Salinopolitana e sempre vai ter pra aqueles que deram
oportunidade para mim e aqueles que não me deram porque nós somos
representantes de Salinas, fico muito agradecido por tudo que eu venho fazendo
porque Deus tem me dado sabedoria discernimento pra que a gente possa fazer o
melhor pela nossa população, para finalizar quero falar sobre a inauguração da Rua
Santa Inês, que vinha sofrendo pelas fortes chuvas dos anos que se passaram pela
gestão que não teve consideração de fazer alguma coisa pelos moradores a gente
sabe muito bem presidente que ali moram pessoas que sonham ter qualidade de vida
e bem-estar e sempre procuram alguém para intermediar isso nunca acontecia
tivemos o contato com o Prefeito Kaka Sena, assumiu o compromisso de trabalho
futuro ali para aqueles moradores e graças a Deus na última sexta-feira com os
demais Vereadores foi uma inauguração sensacional vimos aquelas pessoas que na
verdade pensava que era um sonho que tinha sido interrompido ou bloqueado por
pessoas que não tinham compromisso realmente com aquela população mais hoje a
gente vê a força de vontade que o Prefeito vai fazer muito mais pelos nossos bairros
da nossa grande cidade, muito obrigado pela oportunidade fiquem todos com Deus
um forte abraço para o Vereador Marcelo Pinheiro a força que vem Deus e do Povo.
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Fez uso da palavra o Vereador André Barros, Boa noite Sr. Presidente
cumprimentando a mesa, Vereadores e Vereadoras, funcionários desta Casa, pessoas
da plateia e os que estão nos acompanhando pessoalmente e os que nos
acompanham pelo Facebook, pelos canais de comunicação da Câmara, venho aqui
nesta noite me referir a inauguração da Rua Santa Inês, Vereador Marcelo, é uma
satisfação muito grande está de parabéns o Prefeito Kaká por estar dando melhores
condições de vida pra aquele povo que estava ali há muito tempo à mercê naquela
rua e estivemos presente todos os vereadores, fazendo esse acompanhamento
juntamente com o nosso Prefeito Kaká Sena, e também dizer dá satisfação do
trabalho que estamos realizando na Vila do Cuiarana, agradecer ao Secretário de
Obras Tiago Gamache, que esteve agora à tarde no Cuiarana na reforma do mercado
estávamos a muito tempo fui um dos pedidos ao Prefeito Municipal aqui nesta
tribuna, aqui nesta casa, pra que pudesse dar melhor condição aos pescadores, para
os visitantes que vem aqui para a Vila de Cuiarana, então é de agradecimento
inclusive ficou de fazer essa entrega amanhã Presidente, às dezessete horas mas
estamos guardando ainda a confirmação do Prefeito que inclusive vai ter entrega dos
kits aos pescadores, vai ser entregue para o pescador artesanal o pequeno pescador
que vive ali na Vila de Cuiarana e que vive da atividade da pesca, estamos aguardando
o ok do Prefeito pra gente confirmar se vai ser às dezessete horas, lá no Cuiarana.
Dizer sobre a questão do carnaval onde nós tivemos um carnaval diferente este ano,
em cumprimento ao decreto do Governo do Estado, que restringiu os blocos de rua
em função da covid 19. Então eu queria falar também a respeito da guerra da Ucrânia
está acontecendo e estamos vendo nos jornais na televisão é a Ucrânia sendo atacada
pela Rússia, um milhão de pessoas desabrigados que estão saindo da cidade, então
acho que nós temos que condenar esse tipo de atrocidade que vem acontecendo no
mundo, desde já quero aqui finalizar e boa noite a todos vocês muito obrigado. Logo
após o Presidente passou para a 1ª parte. Está em discussões as atas da 1ª, 2ª reunião
ordinária realizadas nos dias 17, 24 de fevereiro de 2022, não havendo manifestação contrário
na discussão das atas foram aprovadas por unanimidade dos Vereadores e Vereadoras
presentes. Está em discussões as seguintes Indicações: Nº 02/2022, autoria do Vereador João
Erivaldo, pedindo ao Executivo a roçagem e retirada de entulhos do bairro da ponte. Nº
06/2022, autoria do Vereador João Erivaldo, solicitando para o Executivo Municipal, autorizar
a Secretaria de Esporte, implantação de aulas de aeróbica, dominó, para a comunidade do
bairro da ponte, seja realizada na Associação Ponte Preta. Nº 07/2022, autoria do Vereador
José Raimundo, pedindo para o Executivo, construção de 05 salas de aulas na Escola
Municipal Cecilia de Nazaré, para diversas modalidades. Nº 08/2022, autoria do Vereador
José Raimundo, pedindo para o Prefeito Municipal a pavimentação asfáltica e construção de
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uma galeria na Rua Adolfo Santa Brígida bairro do atlântico II. Nº 10/2022, autoria do
Vereador André Luiz, pedindo para o Executivo Municipal, a construção de galerias,
instalação de tubulações na Rua Jânio Quadros esquina com a Travessa Artur Bernardes na
Vila de Cuiarana. Não havendo manifestação ao contrário nas discussões das Indicações
todas foram aprovadas por unanimidades dos Vereadores e Vereadoras presentes. Não
tendo matérias para serem discutida o Presidente deu por encerrada a sessão, marcando a
marcando a próxima para o dia 10 de março 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, 10/02/2022.

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

07__________________________________________________________
Dalte do Rosário Gomes- Vereador MDB

08__________________________________________________________
Denys Lucio Marques de Souza- Vereador PL
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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
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