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Ata da 28ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 13/10/2022.  

 

  

Aos 13 dias do mês outubro 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 

10 Vereadores presentes, faltas justificadas das Vereadoras Roberta Gaia, Vera Lucia, 

Luna Gabriela. No horário de expediente feita a leitura do oficio da Secretaria 

Municipal de Saúde, pra participarem do evento outubro rosa. Oficio da Semad, 

encaminhado a cópia da Lei Municipal nº2.940/2022, dispõe sobre criação de 

dotação orçamentária em crédito especial referente a aquisição de óleo diesel cia 

convênio com a Secretaria de Estado de Transporte-SETRAN. Oficio nº 065/2022, 

encaminhando o projeto de lei orçamentária anual nº 013/2022, para o exercício de 

2023. Logo após o Presidente passou para o grande expediente, para apresentação 

de indicações, Projetos de Leis e resoluções. Vereador João Erivaldo, apresentou (01) 

indicação verbal ao Prefeito Municipal, autorizar a Secretaria Municipal de Obras, a 

extensão da rede elétrica e a encanação de água encanada pra 10 famílias que moram 

na rua IPÊ. A seguir o Presidente passou para assuntos livres. Usando da palavra o 

Vereador Tonhão, bom dia a todos os presentes nesta reunião, a minha vinda nesta 

tribuna para fazer os meus agradecimentos a Polícia Militar do nosso Município, ao 

Comandante Major Mário Junior, recentemente recebemos os apelos da comunidade 

do Alto Pindorama, em relação aos deliquentes que volta e meio estão invadindo as 

casas sempre que solicitamos fomos atendidos é importante pra que possamos dá 

uma segurança a comunidade é o que a gente espera em outras comunidades 

vizinhas, porque a boca de fumo, assalto, na Vila do Alto Pindorama vem crescendo 

muito e fosse possível ter uma viatura com a guarnição na referida vila. Como 

representante deste Município é o meu dever de cobrar da Policia Militar a segurança 

pública dentro da nossa comunidade. Pede aparte o Vereador André Barros, Vereador 

Tonhão, sobre a situação do policiamento do nosso Município o qual sempre cobrava 

nesta casa desde quando assumir e no Cuiarana tinha um box mais estava desativado 

porque não tinha efetivo da polícia militar no Município devidamente alguns terem 

se aposentados outros doentes, mais agora no mês de outubro já oficializarem 42 
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policiais e já retornou para o Cuiarana o Posto Policial. Pede a palavra o Vereador 

Sandro Marcelo, primeiramente quero agradecer a Deus em todos os momentos que 

está ao meu lado tanto na minha vida pessoal com o dos meus trabalhos, em seu 

nome Presidente cumprimento a mesa diretora, Srs. Vereadores (as) público 

presentes e os que nos assistem pela rede social, o motivo da minha vinda na tribuna 

é pra falar da passagem da traíra desde o início do ano passado começou uma luta 

muita árdua em nome da comunidade aonde nós tivemos o primeiro contato com 

todos os moradores, logo em seguida depois de 15 dias veio o Prefeito Kaká Sena se 

fazer presente e foi afirmado todo um trabalho que futuramente ia acontecer em 

favor da nossa população, o trabalho foi iniciado mês passado com intuito de todo o 

trabalho fosse finalizado com empiçarramento, asfalto e a população hoje está 

sofrendo com a poeira, tenho me sensibilizado porque lidar com poeira não é fácil 

principalmente quem tem problema respiratório e pode presenciar as crianças 

adoecendo por conta do poeiral, como representante daquele comunidade tenho 

que falar por eles, o Prefeito tinha dado o retorno assim que as obras do porto grande 

tivesse acabado o próximo trabalho seria a passagem da traíra, o tempo vai passando 

o estresse vai aumentando as bombas são jogadas em cima de mim pela comunidade 

eu não tira a razão daquele povo, e que através do senhor entrasse em contato com 

o Prefeito pra rever essa questão porque precisa finalizar não adianta começar um  

trabalho aqui e não termina e fica pulando pra outro e não concluir aonde começou 

porque tem terminar o que começou como da passagem da traíra, como Vereador 

peço encarecidamente que o Prefeito possa dá o retorno e fazer a inauguração como 

das outras obras que foram finalizadas, no mais Presidente quero compartilhar da 

brincadeira que fizemos ontem pro dia das crianças na passagem da traíra, foi muito 

maravilhoso vendo as crianças todas alegres pois recebemos apoio de um  

parlamentar e quando fazemos pelas crianças a gente faz pelos pais, um forte abraço 

do Vereador Marcelo Pinheiro, a força que vem de Deus e do povo. Fez uso da palavra 

o Vereador André Barros, bom dia a todos cumprimentando a mesa, demais 

Vereadores presentes, amigos que nos acompanham pelas redes sociais, venho usar 

o horário da palavra livre ontem na Vila do Cuiarana, fizemos uma brincadeira para 

as crianças muito pedem apoio  para o Vereador, sabemos que depois de uma eleição 

de Deputado Estadual e Federal pra a gente arcar com uma despesa é complicado 

mais fazemos um esforço grande pra que possamos honrar o nosso compromisso 

com a comunidade, foi entregue 300 kit de bombons, lanches para as crianças, desde 

já agradecer o Prefeito que nos ajudou na brincadeira dessas crianças porque a gente 

sozinho não faz temos que ter ajuda dos nossos colaboradores,                                                                                         
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Depois o Presidente passou para 1ª parte:  Solicitu ao Vereador José Raimundo fazer 

a leitura  dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça de 04 Projetos de Leis: 

01- regulamenta a fixação do piso salarial de agentes comunitário de saúde, agentes 

de endemias.  02-dispõe sobre abertura de crédito especial nas dotação orçamentária 

da Secretaria Municipal de Obras. 03- dispõe sobre abertura de crédito suplementar 

no valor de R$ 13.609.339,59 Fundo Desenvolvimento da Educação Básica-Fundeb. 

04- dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.139.510,91-Fundo 

Municipal de Saúde. Depois o Vereador Marcelo Pinheiro, prosseguiu com a leitura 

dos pareceres da Comissão de Economia e Finanças dos 04 projetos de leis acima 

citados. Logo após o Presidente passou para 2ª parte, colocando em discussões os 

pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, Economia e Finanças dos 04 

projetos de leis. Colocou em discussões os 04 Projetos de Leis, os Vereadores foram 

unanimes na aprovação desses projetos de leis, não havendo discussão ao contrário 

foram aprovados todos os pareceres acima mencionados juntamente com os 

Projetos de Leis por unanimidade dos Vereadores presentes. Passou para as 

Comissão de Constituição e Justiça, economia e Finanças o Projeto de Lei 

orçamentária exercício de 2023, autoria do Poder Executivo. Encerrando a sessão 

marcando a próxima para o dia 20 de outubro 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, 13 de outubro 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________________________________________________________ 
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                    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   


