Ata da primeira Audiência Pública da segunda sessão legislativa da legislatura de dois
mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro da Câmara Municipal de Salinas. Às
dezenove horas e trinta minutos do dia três de março do ano de dois mil e vinte e dois,
reuniram no Auditório da Câmara os vereadores Adinaldo Martins Barbosa, Arthur
Nepomuceno Bastos, Carlos Henrique Mendes, Edson Miranda Couto, Eilton Santiago
Soares, João de Deus Teixeira de Oliveira e Marcelo Petrone Castro para realização da
Audiência Pública com o intuito de discutir sobre a prestação de serviços da Copasa na
cidade de Salinas. Sob a condução do Presidente da Câmara, Vereador Arthur Bastos,
a Audiência foi transmitida ao vivo pela página oficial da Câmara no facebook. Após
fazer a abertura da Audiência, o Presidente Arthur Bastos, convidou para compor a
Mesa: o Supervisor de Serviços da Copasa, Senhor Edilson Bandeira Lucas; o
Secretário Municipal de Obras, Senhor Cícero Ferreira Alves; o Presidente da OAB
Salinas, Doutor Edvan Rodrigues e o Secretário da Câmara, Vereador Carlos Henrique.
Inicialmente o Presidente falou sobre as ações da Copasa em Salinas e disponibilizou
a palavra aos componentes da mesa para as considerações iniciais. Fizeram uso
mesma, os Senhores Edvan Rodrigues, Edilson Bandeira, Carlos Henrique e Cícero
Ferreira. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Assessor Jurídico da Câmara,
Doutor Yuri Jivago de Araújo Murta, que discorreu sobre a Ação Popular impetrada
pelos Vereadores visando a suspensão da cobrança da tarifa de esgoto em virtude de
que a Copasa não afasta o esgoto das residências dos consumidores, despejando-o no
centro e bairros da cidade, diretamente no rio Salinas e no rio Ribeirão. Foi exibido um
vídeo demonstrando a situação do esgoto da cidade de Salinas. No desenvolver da
Audiência, foi concedido o tempo de um minuto e trinta segundos para pergunta e
considerações, três minutos para resposta, um minuto e trinta segundos para réplica e
um minuto e trinta segundos para tréplica para realização das perguntas: Os
Vereadores Carlos Henrique, Arthur Bastos, João de Deus Teixeira, Eilton Santiago,
Marcelo Petrone e Adinaldo Barbosa fizeram perguntas e considerações. Também
fizeram questionamentos, os seguintes participantes: Edvan Rodrigues, Guilherme
Fernandes, William Pires Pardim, Vagno Fernandes, Dirgian Galdino, Jairo Fernandes
Gomes, Izar Júnior, Pedro Henrique, Magno Arcanjo, Heraldo Martins Barbosa,
Giolandi Damares da Silva Edvar José Carvalho, José Etevaldo, Erick Erlon, Pamela
Cristina, Jefté Paulo Martins, Hedi Wagner, Paulo César Teixeira de Oliveira e Eduardo
Pereira de Oliveira. A pedidpo do Presidente, cumpre anotar a denúncia de um
participante de que a água fornecida para atendimento à Hemodiálise não apresenta
boa qualidade, porém o representante da Copasa afirmou que a mesma segue normas
do Ministério da Saúde. Cumpre anotar ainda que o teor das perguntas perpetradas
pelos participantes, se encontra em mídia arquivada na Secretaria da Câmara, bem
nas redes sociais da Câmara Municipal de Salinas. Em seguida, o Presidente fez as
considerações finais e não havendo mais nada a tratar, a Audiência foi encerrada às
vinte e duas horas e trinta e sete minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata que
após lida e discutida, se achada conforme, será assinada.

