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Ata da 23ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 01/09/2022.  

 

  

Ao 01 dia do mês setembro 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 às 9:00hs o 

Sr. Presidente iniciou a reunião solicitando ao 1º Secretário, fazer a chamada nominal 

dos senhores Vereadores e Vereadoras, de acordo com o livro de presença estavam 

13 Vereadores (as) presentes. A seguir passou para o grande expediente, para 

apresentação de indicações, Projetos de Leis e resoluções. Vereador Denys Lucio, 

apresentou (01) Projeto de Lei nº 09/22, revoga a Lei 2.772/2003, estatui nova norma 

sobre a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública no Município 

de Salinópolis. Vereadora Roberta Gaia, reiterou o requerimento nº 074/21(coletivo) 

pedindo para o Prefeito Municipal, a revitalização das estátuas de Nossa Senhora do 

Socorro, aprovado em 20/05/21. Depois o Presidente passou para assuntos livres. Fez 

uso da palavra o Vereador Tonhão, em seu nome Presidente cumprimento a mesa 

diretora, Srs. Vereadores (as) público presentes bom dia a todos, a minha vinda aqui 

nesta tribuna como o Senhor é Presidente intercedesse junto ao Prefeito Municipal, 

alguns dias já fiz esse pedido pessoalmente que fosse retirado os entulhos da Vila de 

Coremas, estamos próximo ao Círio e a procissão sai de lá, fui chamado pela 

comunidade que próximo a quadra de esporte aonde até as pessoas estão querendo 

colocar fogo antes que gerem problemas pra comunidade, queria que a V. Exª que é 

mais próximo do Prefeito intercedesse em relação a isso, muito obrigado a todos. 

Pediu a palavra a Vereadora Roberta Gaia, bom dia a todos, gostaria na palavra livre 

pra nos reportar uma discussão que nós tivemos na primeira sessão desse segundo 

período no ano de 2022, na qual marcamos uma reunião na sala do Presidente, pra 

que nós pudéssemos estar tratando de um assunto muito delicado pra nós e 

moradores do povo de Salinópolis, que é a questão do lixo da praia da atalaia, logo 

após o mês de julho e uma das discussões que nós tivemos era a questão da visita 

na praia de ver as leis, a primeira reunião foi muita relevante tivemos grande resultado 

mais depois empacou parou, o que eu quero falar é que um dos pontos que os nobres 

colegas citaram era a questão da proibição de carro na praia que traz prejuízos e a 

gente sabe que traz coisas realmente triste pro nosso Município. Porém nós 

assistimos no âmbito nacional no Globo repórter o nosso Município passando eu 
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fiquei muito feliz porém é até hilário falar nos discutindo Vereadores da proibição de 

entradas de carros na praia, ai vem o rally estampado os carros são bem vindos olha 

que legal que contradição e o povo aplaude porque passou na reportagem em 

âmbito nacional porque o nosso Município está lá em destaque estamos vendo a 

questão da proibição, meio ambiente, poluição, ai estampa-se em rede nacional os 

carros são bem vindos, a gente fica se perguntando Presidente o que nós podemos 

fazer inclusive eu gostaria de ressaltar duas pessoas que sempre estão nessa situação 

da questão do meio ambiente a Patrícia, Mauricio, são pessoas que a gente vê que 

tem ideias nós poderíamos até chamar pra ser nossa soma aqui dentro porque nós 

não sabemos de tudo mais eles tem a consciência disso, que possamos fazer alguma 

coisa sim, ai vai trazer benefício, lucro, como foi julho o show estava lá presente e o 

que trouxeram pro nosso Município, sujeira, então que possamos ver de fato o que 

é importante para o nosso Município progresso, desenvolvimento a empresa que 

trouxe o show pro atalaia não contratou nenhum segurança de Salinópolis, porque 

trouxeram pessoal deles, está gerando emprego e renda aonde que eu não vi, se 

alguém viu por favor, então essa casa de leis precisa fazer alguma coisa sim, já que o 

Executivo não está fazendo nada da parte dele, nós somos 13, como foi falado na 

sessão passada por outros Vereadores a Câmara se unir faz a diferencia inclusive Sr. 

Presidente na quinta-feira passada não pude responder mais agora aproveitando o 

ensejo, eu participei sim de um curso em Brasília fui de avião porque o Regimento 

Interno, dá esse direito se vocês foram de van foi uma escolha de vocês, cada um tem 

o seu direito de escolha, parabéns, eu realmente os parabenizo mais tenho o direito 

de escolher de ir de avião porque o regimento interno nos permite e quantas vezes 

tiver curso vou participar pra me aperfeiçoar pra trazer melhorias para o nosso 

Município, fazer diferença dentro desta casa eu irei participar sim porque é um direito 

que a mim e a cada um de vocês nós temos, no curso que teve aqui eu participei do 

começo ao fim, quantos muitos não participaram eu me fiz presente, seja aqui ou em 

outro Município ou fora do Estado eu irei participar sim, apenas pra não deixar em 

silencio a resposta porque todo tempo somos alfinetadas munidas de dá resposta, 

agora estou dando resposta pra que a nossa população não nos interprete e não 

entendam mal, eu me faço valer esse direito. Pede a parte a Vereadora Luna Gabriela, 

só aproveitando e pegando a deixa do seu discurso, esclarecer também que o 

Presidente sempre quando a gente fala sobre nossas questões, direitos, questão de 

gêneros, inclusive a própria comunidade reclamou significativa do portal da conexão 

noticias que foi bloqueada não pode comentar na live passada, ele fala sempre do 

gabinete diz que é nosso em nenhum momento Presidente nós colocamos como 
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dona do gabinete mais nós somos a únicas que utilizamos o gabinete porque a gente 

vem pra cá, ler, digita faz trabalhos administrativos mais o gabinete ele é a disposição 

e não fomos que pedimos a chave só pra nós foi o Senhor que deu a chave pra mim 

e pra Vereadora Roberta, então gostaria de deixar claro que esse gabinete não é 

nosso é de todos os Vereadores, infelizmente somos as únicas pessoas que vem além 

de fazer os nossos trabalhos burocráticos também e o gabinete é dos Vereadores fica 

aberto pra quem quiser vim mais eles tem medo de entra no gabinete Vereadora 

Roberta quando a gente está mais quando vocês quiserem vim fiquem a vontade era 

só pra esclarecer, obrigada Vereadora. Continua com a palavra, bom dia todos d                      

 

 

 

Usou da palavra a Vereadora Luna Gabriela 

  

 

 

 

 

 

 

 

o Presidente passou para 1ª parte:  

 

 

 

 

 

Encerrou a sessão marcando a próxima para o dia 22 de agosto no horário regimental. 

E para constar 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, 01 de setembro de 2022. 

 

 

 

01________________________________________________________ 

                       Eron de Carvalho Teixeira-Vereador Presidente Republicano    
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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   


