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Ata da 6ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 24/03/2022.   

Aos 24 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 10 Vereadores (a) presentes, falta justificadas das 

Vereadoras Roberta Gaia, Vera Lucia, Vereador Denys Lucio. Logo após o Presidente 

passou para o grande expediente. Vereador Argeo Corrêa, apresentou (02) indicações 

para o Prefeito Municipal, pedindo construção de meio, sarjetas e asfaltamento da 

passagem São José, bairro da Taperinha, e recuperação do meio fio da PA/124, entre 

as farmácias Extrafarma, Ultra popular, Drogazil. Vereador André Barros, apresentou 

(01) indicação para o Executivo Municipal, a perfuração de um poço artesiano para a 

Vila do Arapepó. Vereadora Luna Gabriela, apresentou (01) indicação para o gestor 

municipal, para o retorno do cursinho pré-vestibular no Município de Salinópolis.     

Apresentou Projeto de Resolução nº 01/2022, Cria a Procuradoria da Mulher na 

Câmara Municipal de Salinópolis. A seguir o Sr. Presidente passou para assuntos 

livres. Pede a palavra o Vereador Antônio Carlos, boa noite Senhor Presidente, 

Vereadores e Vereadoras, público presentes os que nos assistem pelo portal da 

Câmara, o que me traz nesta tribuna porque eu venho sempre cobrado pelos 

Servidores da área da saúde, desde o meu mandato de 2017 a 2020, foi feita uma 

reunião na Vila do Alto Pindorama em minha residência aonde o Ex-Prefeito me 

incumbiu de resolver essa situação do PCCR do servidor da saúde essa luta venho 

travando á muitos anos e na sessão do dia 10/03, o Vereador Denys tocou nesse 

assunto de revisão de salários sendo primeiro dos servidores da saúde, tenho em 

mãos a minuta do Projeto de Lei, foi protocolado na Prefeitura no dia 01 de dezembro 

de 2021, até agora não tivemos resposta. Falei pra eles que o referido Projeto de Lei 

não pode partir de nenhum Vereador e sim do gestor municipal, pra que nos 

Vereadores possamos discutir e aprovar o referido projeto de lei, e os servidores da 

saúde pode contar com este Vereador, desde já obrigado a todos fiquem com Deus.    

Depois o Presidente abriu espaço na reunião para um minuto de silêncio pelo 

falecimento do Deputado Anivaldo Vale, ao Sr. Jorge Louro ex- craque da seleção de 

Salinas por muitos anos. Fez uso da palavra o Vereador André Barros, boa noite Sr. 

Presidente cumprimentando a mesa, Vereadores e Vereadoras, funcionários desta 
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Casa, pessoas da plateia e os que estão nos assistem pessoalmente e os que nos 

acompanham pelo Facebook, pelos canais de comunicação da Câmara, venho aqui  

dizer que acompanhamos o Prefeito Kaká Sena, no Palácio do Governo, na 

oportunidade conversamos com o Governo a respeito de recursos de asfalto na 

cidade e da praça pública no bairro São Tomé, cheque moradia as diversas pessoas, 

e do convênio para a construção de gabinetes da Câmara Municipal de Salinópolis, 

venho compartilhar com vocês desse momento porque é um projeto que virá 

segundo o Governador pra este Poder dando melhores condições para os Vereadores 

a receber seus eleitores, assessores, pra fazer valer o nosso trabalho como Vereador 

desta Casa de Leis, desde já um final de semana a todos. Logo após o Presidente 

passou para a 1ª parte. Está em discussão a 4ª ata da reunião ordinária do 1º período 

realizada no dia 10 de março, não houve manifestação ao contrário na discussão da 

ata foi aprovada por unanimidade dos Vereadores (a) presentes. Está em discussão o 

requerimento coletivo abertura da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do 

precatório do Fundef do ano de 2016. O Vereador João Erivaldo pede a palavra, seja 

feito um aditivo no requerimento coletivo, de acordo com o Art. 35, parágrafo 1º do 

Regimento Interno, o requerimento propondo a constituição de CPI, indicará o 

número de membros, no mínimo três, no máximo cinco, o prazo de duração da 

comissão e sua finalidade indicando como membros: Vereador Rosinaldo Martins 

Miranda, Presidente Partido DC. Vereador João Erivaldo da Silva, Secretário Partido 

PDT. Vereador Marcelo Sandro Araújo Pinheiro, Membro Partido Podemos. Vereador 

André Luiz de Barros Figueiredo, Membro Partido PL. Após as indicações de 

Presidente, Secretário e Membros. O Presidente colocou em aprovação o 

Requerimento Coletivo, abertura de CPI, do precatório do Fundef ano de 2016. Não 

havendo manifestação ao contrário nas indicações de Presidente, Secretário e 

membros, o requerimento coletivo foi aprovado por unanimidade dos Vereadores (a) 

presentes. Está em discussões as Indicações:  Nº 13/2022, autoria do Vereador João 

Erivaldo, pedindo ao Poder Executivo, construção de um centro comunitário no bairro 

da América. Nº 15/2022, autoria do Vereador Argeo Corrêa, solicitando para o 

Executivo Municipal, seja instalado o programa de internet banda larga nos espaços 

públicos deste Município. Nº 16/2022, autoria do Vereador José Raimundo, pedindo 

para o Poder Municipal, o serviço de limpeza e roçagem do bairro do atlântico II. Nº 

17/2022, autoria do Vereador André Luiz, pedindo ao gestor municipal a perfuração 

de um poço artesiano para a Vila do Caingá neste Município. Não havendo 

manifestação ao contrário nas discussões das Indicações, foram aprovadas por 

unanimidade dos Vereadores (a) presentes. Depois o Presidente passou para a 2ª 
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parte, não tendo matéria para ser discutida nem aprovada, deu por encerrada a 

sessão, marcando a próxima para o dia 31 de março no horário regimental. E para 

constar João Erivaldo da Silva,1º Secretário lavrei a presente ata, depois de aprovada 

será assinada pelos Vereadores e Vereadora presentes. Palácio Manoel Pedro de 

Castro, Plenário Raymundo Nogueira Gomes, 24/03/2022. 

 

 

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 
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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   


