
 

 

Ata da segunda 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 vinte minutos do dia trinta e um de março do ano de dois mil e vinte 
e dois, reuniram no Auditório da Câmara os vereadores Adinaldo Martins Barbosa, 
Carlos Henrique Mendes, Eilton Santiago Soares e Marcelo Petrone Castro para 
realização da Audiência Pública com o intuito de discutir sobre os seguintes temas: 
desassoreamento do rio Salinas e afluentes, Projeto Mãos Dadas – Municipalização, 
FINISA e obras executadas no Município. Sob a condução do Vereador Marcelo 
Petrone, a Audiência foi transmitida ao vivo pela página oficial da Câmara no facebook. 
Após fazer a abertura da Audiência, o Presidente da Audiência, Vereador Marcelo 
Petrone, convidou para compor a Mesa: o Presidente da OAB Salinas, Doutor Edvan 
Rodrigues, os Vereadores Adinaldo Barbosa e Carlos Henrique, o Presidente do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Senhor Egmar Ramos de Sousa, o 
Advogado Doutor Wanderson Charles Silva e o Vice Prefeito Raimundo Benoni Franco. 
Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, o Presidente agradeceu a presença dos 
componentes da mesa, do público presente e dos internautas e falou sobre a 
importância da audiência, enfatizando a ausência de representantes do Poder 
Executivo para dirimir dúvidas sobre os assuntos a serem abordados e o prejuízo 
dessas ausências para o êxito da audiência. Diante da circunstância, o Presidente 
cogitou a não abertura da audiência, porém foi sugerido por um participante que fosse 
concedida a palavra àqueles que desejasse fazer uso para os devidos 
questionamentos, considerando que a audiência estaria sendo transmitida e gravada. A 
sugestão foi acatada e a palavra foi concedida primeiramente aos ocupantes da mesa 
e em seguida aos seguintes cidadãos: Dirgian Galdino, Pedro Henrique, Rosângela 
Costa Lima. Vale ressaltar que o Vice Prefeito, no uso da palavra, além de responder 
alguns questionamentos dos participantes, lamentou a ausência do Prefeito e do corpo 
técnico, ressaltou a importância da Audiência Pública e parabenizou o Presidente da 
Sessão, pela iniciativa. Após os questionamentos, o Presidente fez as considerações 
finais e não havendo mais nada a tratar, a Audiência foi encerrada às vinte e uma 
horas e cinco minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, 
se achada conforme, será assinada. Cumpre anotar que o teor das falas dos 
participantes se encontra em mídia arquivada na Secretaria da Câmara, bem nas redes 
sociais da Câmara Municipal de Salinas. 


