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Ata da 25ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª 

legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 

22/09/2022.  

  

Aos 22 dias 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 as 9:00hs o 

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

nominal dos senhores Vereadores (as), de acordo com o livro de presença estavam 

08 Vereadores presentes, faltas justificadas das Vereadores Roberta Gaia, Luna 

Gabriela, Vera Lucia, Vereadores Antônio Carlos, Denys Lucio. No horário do 

expediente o 1º Secretário fez a leitura dos ofícios da SEMED nºs 052 e 053/2022, 

encaminhando as cópias das Leis Municipais nº 2.939/22, obriga os 

estabelecimentos públicos e privados no Município de Salinópolis, o veto total ao 

Projeto de Lei nº 03/22, que institui e regulamente a emissão da carteira de 

identificação da pessoa com transtorno do espectro autista de acordo com o 

parecer técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social ( SEMAS) nº 

2.938/2022, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal  nº 2.040/2005 ( dia do 

evangélico). Logo após passou para o grande expediente, para apresentação de 

indicações, Projetos de Leis e resoluções. Vereador Eron Teixeira, apresentou (01) 

projeto de lei nº 09/22, institui a obrigatoriedade dos serviços de guardiões de 

piscina no Município de Salinópolis. Moção de Congratulações ao Pastor José 

Kleber Rodrigues Barata, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A seguir o 

Presidente passou para assuntos livres. Pede a palavra o Vereador José Raimundo, 

bom dia a mesa diretora, Srs. Vereadores (as) e o público presentes, o que me trás 

nesta tribuna para falar um pouco da minha comunidade do bairro do atlântico, 

ainda com a falta de água mais quero aqui tranquilizar a comunidade que o poço já 

foi finalizado colocado uma bomba provisória peço encarecidamente atenção do 

responsável da Cosanpa, que tome as providências quanto a bomba pra que essas 

famílias possam sem beneficiadas com esse liquido precioso que a gente tanta 

precisa que é água, dizer que colocaram 03 bombas no poço todas queimaram 

acho que devido a profundidade do poço as bombas foram insuficientes para 

elevar a água até as residências, não é só o bairro do atlântico está com essa falta 

de água mais em outros bairros da cidade também está faltando água. 
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Na baixa do guaxini foi cavado um poço para abastecer os bairros das pedrinhas, 

João Paulo II, acho que foi interligado na rede mais não está chegando a água para 

essas residências. Outro assunto quanto a ponte do carananzinho está sendo 

finalizado e aconteceu que um cidadão caiu e se machucou, dizer ao pessoal que 

tenha mais um pouco de paciência ainda está em obra, precisamos de um tempo 

pra que o concreto seque pra dá continuidade a obra, também convido o pessoal 

de Salinas, a se fazer presente na inauguração amanhã  da baixada do porto 

grande, há muitos anos aquele povo sofriam com a enchente hoje a gente ver que 

não tem mais alagamentos porque o Prefeito com responsabilidade e 

compromissado com o nosso povo de Salinas, muito obrigado a todos. Usou da 

palavra Vereador Rosinaldo Martins, bom dia a todos primeiramente agradecer a 

Deus, de estar aqui nessa manhã em nome do Presidente quero agradecer todos os 

Vereadores presentes e o povo que nos assistem pelas redes sociais, Presidente 

falar de trabalho é falar de compromisso que o nosso Prefeito estar tendo como na 

campanha ele falou pra esse povo e estar cumprindo e falar para os moradores da 

nova Brasília que os maquinários vão passar em todas as travessas que estão em 

péssimas condições e vão ser asfaltados, os bairros da Califórnia, América. 

Parabenizar o Prefeito pelo bairro do porto grande, foi uma indicação do Presidente 

e o Prefeito acatou porque tem responsabilidade e aceita opinião do povo e tem o 

meu respeito, e a gente que trabalhar e não falar mal de ninguém, estou ao lado do 

Prefeito pra pedir as coisas para o povo e ao pouco que peço sou atendido o meu 

bairro foi asfaltado e sinalizado  as pontes todas feitas e brevemente vai sair a orla 

perto do porto do chico preto até o seu Dico, para o ano que vem se Deus quiser, a 

pracinha também vai sair com uma academia ao ar livre, agradeço ao Prefeito Kaká 

Sena por nos atender nas nossas indicações, obrigado a todos um final de semana 

abençoado. Pediu a palavra o Vereador Sandro Marcelo, primeiramente agradecer a 

Deus por mais um dia de vida e de trabalho sempre em favor da nossa população, 

em seu nome cumprimento a mesa diretora, Srs. Vereadores, público presentes e os 

que assistem pelo portal da Câmara. A gente vem andando bastante pelas 

comunidades porque é um trabalho que a gente afirmou desde o início do nosso 

mandato com a nossa população, graças a Deus a gente vem dando respostas pra 

nossa população isso é muito gratificante e quanto a Vereador estou sempre 

empenhado pra estar junto a comunidade pra que possamos ouvi-las nas 

necessidades, dificuldades e procurar tentar resolver da melhor maneira possível, a 

gente estar numa luta desde o início desse ano de 2022, ali na questão da 

passagem da traíra que liga os bairros São José e Bom Jesus, preparei um 
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requerimento solicitando posteamento pela empresa equatorial, a mesma nos 

atendeu depois de alguns meses só que agora estávamos aguardando o retorno da 

linha de extensão isso vinha trazendo muita preocupação para os moradores que ali 

ainda não tem energia fornecida pela equatorial, principalmente a rede de 

expansão pra que em seguida eu possa estar fazendo a solicitação junto a 

Prefeitura da iluminação públicas. Ontem o Nonato Filho, me mandou uma nota de 

um número 1062598617, que ele está só aguardando a liberação do recurso da área 

de expansão daquele perímetro aonde a gente vai conseguir dessa vez 

disponibilizar pra aqueles moradores a energia pra suas residências principalmente 

a iluminação pública. Quero dizer também, aos nossos amigos da passagem da 

traíra acalmar o coração que logo aquela comunidade vai ser asfaltada, quem sabe 

muito bem o Vereador Marcelo Pinheiro, desde o início do ano passado teve o 

primeiro contato com aquela comunidade aonde nos sentamos dialogamos e foi 

repassado todas as necessidades de lá pra cá não ficamos no zero conseguimos ao 

Prefeito Kaká Sena, a encanação do local e o serviço de roçagem e em cima de tudo 

isso foi feito o pedido da comunidade em geral empiçarramento da rua principal 

asfalto a rua do meio que necessita muito de um trabalho e da rua que desce ao 

lado da escola, o trabalho no momento encontra-se parado mais eu acredito e 

tenho fé em Deus, que o serviço vai retomado e quem confia acredita, estou 

acreditando que aquele povo ele não vai ficar abandonado  porque esse é um 

trabalho e o Vereador abraçou com carinho e jamais vai virar as costas, pra finalizar 

Presidente o meu discurso dessa manhã na palavra livre, está surgindo vários 

boatos ao meu respeito que sou traíra, falso, que eu abandonei o barco eu nunca 

abandonei quando eu assumo de verdade um compromisso quando esse Vereador 

aqui assume um compromisso é pra rir ou ora chorar a gente vai até o final, agora 

tem pessoas que não tem o que fazer talvez até mesmo do nosso grupo, que 

tentam de todas as formas apagar o brilho que Deus colocou na minha vida. Pediu 

a palavra o Vereador João da ponte, Sr. Presidente em seu nome quero 

cumprimentar a mesa diretora, todo o público que nos prestigia neste dia 

maravilhoso e abençoado por Deus, também agradecer a presença de todos os 

Vereadores da base do Prefeito Kaká Sena, que estão aqui neste momento, meu 

Presidente eu não poderia de deixar de passar de vim aqui nessa tribuna e 

agradecer a Deus pela oportunidade e também começar pedindo mais um pouco 

de paciência pro meu bairro da ponte, américa, trevo, nova Brasília, o verão chegou 

nosso Prefeito está trabalhando pedir pra ele ter mais um pouco de calma porque 

nós vamos chegar com os trabalhos nas nossas comunidades. Sabe porque nós 
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vamos chegar Vereador Dalte, como o Vereador Marcelo Pinheiro falou eu acredito 

e tenho fé que nós vamos fazer muito mais pelo nosso Município, porque quem 

acreditava que o bairro da ponte não ia ser asfaltado nenhuma rua hoje já se fala ao 

contrário ao menos duas ruas estão com o asfalto, mais eu creio e por este motivo 

que venho aqui nessa tribuna pedir para o meu povo que me conhece que mesmo 

antes de ser Vereador, que não tinha instrução nem estudo que me deu 

oportunidade de estar aqui nesta Câmara Legislativa, que tenha mais um pouco de 

paciência que a gente vai chegar assim como o pessoal da traíra o nosso Prefeito 

Kaká Sena tem o olhar carinhoso pela nossa população Vereador Eron Teixeira 

Presidente da Câmara. Isso está a prova do novo porto grande desde já quero fazer 

o convite de todo especial a nossa população que vá prestigiar porque tinha muitas 

pessoas torcendo contra até colocaram aquela não sei nem pronunciar na Internet 

mais era a dança da chuva uma bruxa perdida isso não é querer o bem da nossa 

população isso é quer o mal, é o pior ou melhor pra voltar mais o Prefeito está 

fazendo direitinho o trabalho de casa, aqui mais uma vez quero lhe parabenizar 

você  Vereador Argeo que morou muito tempo no bairro do porto grande e o 

Vereador Naldo, todos nós estamos de parabéns porque estamos unidos pra 

trabalhar para o nosso povo, quero fazer o convite a todos que se encontram aqui 

vamos lá prestigiar e parabenizar o nosso povo especialmente e o Prefeito Kaká 

Sena, quando ninguém acredita ele chega é força divina e quem trabalha Deus 

ajuda, quem tem fé jamais será derrubada por isso que eu creio temos um ano e 

oito meses de mandato já pra ver a diferença de 08 anos, obrigado e que Deus nos  

abençoe. Usou da palavra o Vereador André Barros, bom dia a todos cumprimento 

a mesa diretora, Srs. Vereadores, amigos e a amigas que estão assistindo pelas 

redes sociais, ouvindo a fala dos Vereadores, é uma reivindicação do nosso povo a 

questão do empiçarramento, asfaltamento dos bairros do nosso Município, como 

não é diferente no Cuiarana, Coremas. Quero aqui parabenizar o requerimento que 

o senhor fez em relação a baixada do porto grande, juntamente conosco que 

assinamos esse pedido o povo da baixada pediu há muitos anos que fosse realizado 

essa obra amanhã o Prefeito vai entregar pra aquele povo, onde houve muitas 

críticas diziam que não ia acontecer mais estar aí a prova para os moradores do 

porto grande. Dizer que o Município de Salinópolis é totalmente urbano segundo 

dados do IBGE, noventa por cento concentra na área urbana, dez por cento é zona 

rural vejam só as dificuldades que um Prefeito tem com uma administração pública 

pra fazer um trabalho porque outros Municípios cincoenta por cento é zona rural, 

conversando com Vereadores de outros Municípios, a respeito disso porque a 
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concentração é a zona rural, aqui praticamente estamos dentro de uma zona 

urbana onde todos os moradores pedindo, clamando por água infraestrutura 

empiçarramento  de ruas, inclusive na Vila de Cuiarana também tenho promessa do 

Prefeito Kaká                         

 

 

 

 

 

Fez uso da palavra o Vereador Dalte,  

 

 

 

 

Pediu a palavra o Vereador Argeo Corrêa,  

 

 

 

 

Usou da palavra o Vereador Eron Teixeira,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir o Presidente passou para 1ª parte: Colocou em discussões as indicações 

dos Vereadores: Marcelo Pinheiro, pedindo para o Prefeito Municipal autorizar a 

Secretaria Municipal de Obras a conclusão da pavimentação do bairro nova Brasília.  

José Raimundo, pedindo para o Executivo Municipal, a perfuração de um poço 
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artesiano no bairro do Atlântico II. Vereador Argeo Corrêa, solicitando para o Poder 

Público, a instalação de placas indicativas em toda a extensão da praia da atalaia. 

Não havendo manifestação ao contrário nas discussões das indicações foram 

aprovadas por unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Logo após o Presidente 

passou para a 2ª parte: passando a Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de 

Lei nº 06/2022, autoria do Vereador André Barros, para estudo e parecer. Em 

seguida encerrou deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 18 de 

agosto no horário regimental. E para constar André Luiz de Barros Figueiredo,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, 04 de agosto de 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  

 

09__________________________________________________________ 
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                 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   


