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Ata da 8ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 07/04/2022.   

 

Aos 07 dias do mês abril 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 do Vereador 

Antônio Carlos Gonçalves Rufino, de acordo com atestado médico no período de 15 

dias. No horário de expediente o Presidente fez a leitura de (02) atos: dando 

conhecimento ao Plenário da Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito 

destinada a investigar o desvio do precatório Fundef, será instalada no prazo de 60 

(sessenta dias) ou prorrogada por mais 30 (trinta dias), comunicando ao plenário a 

reunião da instalação da CPI, será no dia 22 de abril de 2022, no plenário da Câmara 

Municipal de Salinópolis. Logo após o Presidente passou para o grande expediente. 

Vereador Marcelo Sandro, apresentou (01) indicação para o Prefeito Municipal, 

autorizar a Secretaria de Obras, fazer o serviço de pavimentação asfáltica na rua 

principal do bairro da américa. Vereador Argeo Corrêa, apresentou (01) indicação ao 

Prefeito Municipal, autorizar a Semuttsal, a instalação de semáforos em frente à 

Escola Dr. Miguel de Santa Brígida. Vereadora Roberta Gaia, apresentou (01) 

indicação ao Poder Público, a limpeza dos bueiros e galerias das Ruas: Severino 

Santos, Nossa Senhora das Graças, na ponta d’agulha e na Rua Miriçá Santa Brígida, 

com a Rua Miramar. Também apresentou Moção de Reconhecimento e Aplausos a 

Sr.ª Paula Gomes, Deputada Estadual. Vereadora Vera Lucia, apresentou (01) 

indicação ao Poder Executivo, reiterando o requerimento nº 08/2021, autoria do 

Vereador Rosinaldo Martins, aprovado em 25/02/2021, onde pedia a reforma da 

Praça Pública José Luiz da Costa Peixoto, a Vereadora está solicitando a restauração 

dos bancos dos brinquedos e do busto com o nome da praça pública José Luiz da 

Costa Peixoto, situada na Avenida Almirante Barroso. Vereador Denys Lucio, 

apresentou (01) indicação para o Executivo Municipal, Projeto de Lei nº 05/2022, Cria 

o Dia do Casamento Comunitário no Município de Salinópolis. Vereador André 

Barros, apresentou (01) indicação ao Prefeito Municipal, autorizar a Secretaria de 

Obras, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica da Rua Eurico Casciane 

conhecida por rua do linhão. Reiterando o requerimento nº 150/2021, autoria da 
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Vereadora Luna Gabriela, aprovado em 06/09/2021. Logo após o Sr. Presidente 

passou para assuntos livres. Pede a palavra o Vereador André Barros, cumprimento a 

todos, dizer que terça-feira passada eu, Vereador Marcelo, e o Presidente, 

representando essa Casa, fazendo parte da entrega dos certificados na Casa de 

Cultura evento realizado pela Prefeitura Municipal de Salinópolis em parceria com a 

Secretaria de Educação e o Instituto IATAM, houve a solenidade de certificação 

técnica de saberes para os profissionais da educação, a importância desse evento foi 

muito importante porque é a qualificação desses servidores porque se não tiver 

qualificação claro que nós não vamos obter, porque o aluno está lá na ponta mais 

precisa que os profissionais da educação possam ter a qualificação e a Secretária 

Márcia Beatriz e o Prefeito Kaká Sena estão de parabéns, de estarem incentivando 

esses eventos em relação a qualificação desses profissionais, agradecer esse 

momento e por essa oportunidade, também falar sobre a questão do piso salarial da 

educação de 33,24%, Prefeito Kaká Sena sentou com o SINTEPP, o Conselho da 

Educação, mostrando o que tem de recursos pra ser aplicado na educação e possa 

ser repassado aos profissionais, uma maneira transparente pra que não haja dúvida 

em relação ao repasse do aumento dos profissionais da educação e o acerto que foi 

feito com os professores de 10,18%, já receberam o retroativo desde janeiro, há a 

possibilidade desse reajuste ser aumentado gradativamente conforme os meses isso 

é um compromisso da gestão com os professores do nosso Município, agradeço e 

boa a todos. A seguir o Presidente passou para a 1ª parte. Está em discussão a 

Indicação autoria do Vereador Argeo Corrêa, pedindo ao Executivo Municipal, seja 

feito um estudo técnico de drenagem para acabar com os alagamentos na PA-124, 

em frente a Loja Vilaça materiais de construção, em frente ao supermercado Alô 

Salinas até a antiga Yamada. No bairro do Guarany I nas Ruas Capitão João Felix, 

Cametá, na Passagem Trindade. Não houve manifestação ao contrário na discussão 

da indicação foi aprovada por unanimidade. Depois a Vereadora Luna Gabriela fez a 

leitura do parecer nº 01/2022 da Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de 

Lei nº 02/22, altera a Lei Municipal nº 2.872/2015, dispõe sobre o serviço de 

transporte remunerado de passageiros por meio de motocicletas. Logo após o 

Presidente passou para a 2ª parte: Não tendo matéria para ser discutida o Presidente 

deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 14 de abril 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, 07/04/2022. 
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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  

 

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   


