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Ata da 7ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª 
legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 
22/ 04/2021. 

 

Aos 22 dias do mês de abril de 2021, nesta Cidade de Salinópolis, no prédio 
da Câmara Municipal de Salinópolis, Palácio Manoel Pedro de Castro, situado 
na Avenida Beira-Mar nº 1117, precisamente às 19:00 horas, o Sr. Presidente 
iniciou à sessão ordinária, solicitando a 1ª Secretária proceder com a chamada 
nominal dos nobres Vereadores e Vereadoras, de acordo com o livro de 
presença estavam presentes 13 Vereadores que compõe o parlamento 
municipal. Na hora do expediente a 1ª Secretária fez a leitura do Oficio nº 
28/2021, datado de 27/04/21, da Prefeitura Municipal de Salinópolis, 
encaminhando o Projeto de Lei nº 05/2021, dispõe sobre a distribuição de 
cestas básicas aos trabalhadores informais e ambulantes enquanto perdurar a 
classificação de ‘’ bandeira vermelha ou preta’. Logo após, o Presidente 
passou para o grande o grande expediente para apresentação de 
requerimentos, projetos de leis, pelos Srs. Vereadores e Vereadoras.  
Vereador Denys Lucio, apresentou uma indicação acompanhado do 
Projeto de Lei nº 03/21, cria no âmbito do Município de Salinópolis, casa 
de apoio ao Salinense destinado ao amparo aos doentes.  Vereador André 
apresentou requerimento ao Prefeito Municipal, autorizar a Secretaria de 
Saúde, fazer um estudo técnico para construção de um posto médico na Vila 
do Itapeua. Vereadora Vera Lúcia, apresentou requerimento será assinados 
por todos os Vereadores e Vereadoras, ser encaminhado ao Prefeito Municipal, 
seja demarcado uma área próximo o KM 60, para construção de um novo 
cemitério. Vereador Argeo Corrêa, apresentou requerimentos, 1- seja 
encaminhado para o Executivo Municipal, autorizar a Secretaria Municipal de 
Obras, construção de lombadas, meio fio e sinalização, nas Ruas: Capitão 
João Felix e Cametá, bairro do guarani II. 2-  para o Poder Público pedindo a 
troca da ponte do bairro guarani por concreto. A seguir o Presidente 
franqueou a palavra para assuntos livres aos senhores e senhoras 
Vereadoras. Usou da palavra o Vereador Marcelo Pinheiro, boa noite ao 
Presidente, Secretário e Secretária, todos os nossos amigos Vereadores e 
Vereadoras dessa Casa de Leis, e a nossa querida comunidade e também o 
nossos internautas que estão nos acompanhando pelo Portal da Câmara e 
Portal Sal, Sr. Presidente é com muita alegria que hoje eu venho compartilhar 
a todos os nossos amigos de perto e de longe de notícias maravilhosas como 
eu disse na sessão que passou no momento da minha palavra livre que eu 
tenho visto a situação da questão da pandemia aqui dentro do nosso Município, 
melhorando e graça a deus vai continuar melhorando e melhorar ainda mais. 
Hoje o Governador do Estado anunciou nesta quinta-feira que Salinas entrou 
no bandeiramento laranja, sabe o que isso significa Sr. Presidente que as 
coisas estão melhorando a situação que a gente vivenciou meses atrás foi 
difícil mais eu acredito muito no que Deus faz e continua fazendo porque ele é 
justo, eu jamais vou subir nesta tribuna pra falar besteiras, pra divulgar fake 
News, ser covarde como Vereadores teve audácia de subir aqui aonde eu 
estou dizendo pra eu tomar vergonha na cara quando eu tomei posse como 
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representante deste Município, eu assumiu um compromisso comigo Vereador 
Dalte, de levar transparência e sinceridade pra minha população  e eu não vou 
admitir que nenhuma pessoa venha querer falar que eu estou divulgando 
mentira pra minha população, eu sinto muito as pessoas que perderem seus 
entes queridos dentro do Município e fora do Estado e no mundo todo porque 
eu também perdi amigos e senti essa dor, e cadê alegria dessas pessoas que 
só querem divulgar mortes e só querem dizer que Salinas não estar indo bem, 
estão que nem a rede globo só anuncia morte, vamos ter vergonha na cara 
seus Vereadores, e vamos ter a certeza de falar as coisas certas nesta tribuna 
pra que a nossa população que nós assiste toda as quintas feiras, possa ter a 
certeza que o Município, a gestão do Prefeito Kaká Sena está trabalhando sim 
pra manter a situação estável, não fui eu não que divulguei que Salinas saiu 
do bandeiramento vermelho e entrou hoje no bandeiramento laranja e sabe o 
que isso significa que as praias e balneários vão voltar a funcionar se a situação 
tivesse realmente diferente como Vereadores teve  audácia de dizer que não 
estava nada do que eu estava falando o Governador não tinha colocado de sair 
do bandeiramento vermelho e colocado hoje no bandeiramento laranja, hoje o 
Hospital João Paulo II, tem 25 leitos de internação, 07 pra observação, hoje 
tem 11 pessoas internadas e 10 pessoas instáveis, e uma grave, e a pessoa 
teve a coragem e cara de pau de dizer que não está bem o Governador disse 
que o bandeiramento saiu do vermelho e foi pro laranja, e disse também que 
nessas duas semanas que se passou houve redução de leitos clínicos e Utis 
em todo o Estado, estou mentindo vamos levar o assunto a sério porque não 
estou aqui pra brincar, estou aqui pra trabalhar vamos ter a responsabilidade 
com a nossa população e deixar de colocar medo nas pessoas estou com 
dados e não estou divulgando não mentiras porque eu trabalho com provas, 
enquanto eu estiver a Vereador nesta Casa se for pra falar a verdade eu vou 
falar mentiras eu não vou aceitar Salinas, o covid existe sim, precisamos 
manter a prevenção mais não ao ponto de ficarem com medo porque tem 
Vereadores aqui que só querem divulgar mortes sabe porque não gostam da 
gestão do Prefeito Kaká Sena, que eram Kaká Sena e hoje não são mais 
porque essas pessoas não se alegram também pra dizer que tem pessoas 
saindo saradas ali daquele hospital, vamos se alegrar só com mortes não vou 
aceitar isso eu me alegro sim com pessoas que estão sendo saradas e a gente 
tem continuar acreditando que o melhor vem de Deus, agora tem pessoas que 
vem pra cá fazer seninha chorar lágrima de crocodilo, faça me favor aqui não 
estou pra brincar estou pra divulgar assuntos sérios em favor da minha 
população, agradeço a Deus porque o melhor vem do nosso Senhor, boa noite 
a todos. Pediu a palavra o Vereador Denys Lucio, em seu nome 
cumprimento esta Mesa, senhoras e senhores Vereadores e Vereadoras boa 
noite a todos vocês, meus amigos e amigas, na quinta- feira passada eu ia falar 
mais passei batido Presidente, vou voltar aqui há duas situações da reunião 
passada só pra esclarecimentos, teve um Vereador aqui que falou da 
iluminação pública nos postes pedindo pra equatorial fazer essa colocação 
quem faz esse serviço é a Prefeitura, ela compra o material e instala outra 
situação foi falado aqui da losartana que está em falta no mercado isso não é 
verdade, está em falta na Empresa que forneça pra Prefeitura, eu tenho 03 
empresas que eu já cotei o preço e eles tem o estoque da lasartana eu tenho 
como provar isso, e na quinta- feira passada nós recebemos aqui uma ligação 
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uma mensagem falando da policlínica itinerante que viria para o nosso 
Município e hoje está aqui dia 22 e 23 de abril no qual o atendimento é no 
Colégio 2º grau, quero frisar pro nosso povo que a policlínica só está aqui no 
nosso Município, foi um pedido da nossa Deputada Estadual Paula Gomes 
junto ao Governador do Estado, eles estão com atendimento até 200 por dia 
de casos leves e moderados e falar desse apoio sim do nosso Município. 
Quando a gente vem aqui na tribuna e falou das mortes a gente não está 
causando terror em ninguém nós fomos lá pelo dia 15 de março, volto a repetir 
que por iniciativa minha da Vereadora Roberta, da Vereadora Luna, da 
Vereadora Verinha, e a mais a nossa Vice- Prefeita, nos solicitamos uma 
reunião aqui para que nós pudéssemos tratar metas pra combater a covid 19, 
isso foi o nosso intuito eu não quero a covid por muito tempo eu fico feliz que 
está baixando  eu sei disso entendeu agora não adianta Vereador vim  aqui 
bater na tribuna que isso não vai me intimidar como os outros Vereadores 
também não vai ganhar no grito eu acho que foge um pouco da linha que está 
sendo discutido e a nossa preocupação naquele momento foi isso nós não 
espalhamos face News, e muito menos derramei aqui lágrimas de crocodilo, 
eu acho que eu respeito cada Vereador que  sobe nesta tribuna usa o espaço 
da Câmara e que é lhe concedido e tem o seu respaldo pra falar o que bem 
entende este Vereador aqui só debater aqui dados e fatos reais não vou 
debater aqui ilusão não vou iludir o meu povo nem a nossa cidade, se está ruim 
a gente vai falar se está bom vai falar também é muito  fácil você falar de uma 
quinta feira passada pra uma agora querer fazer comparação de uma semana 
que já passou, quero falar aqui também Presidente das nossas ações que junto 
com o ex-prefeito Paulo Henrique, a nossa Deputada Paula Gomes, Di Gomes, 
a nossa vice prefeita Denise Monteiro, as Vereadoras Roberta Gaia, Luna 
Gabriela, Verinha, e o Vereador Denys, no dia 11 entregamos 500 cestas 
básicas  para os moradores do carananzinho, bom jesus, e também da traira, 
no dia 18, entregamos 600 cestas básicas na Prainha e no guarani, debaixo de 
muita chuva, isso é responsabilidade com o povo e sensibilizar com  situações 
com o nosso povo que está sofrendo, no dia 20 lá na baixada as Vereadoras 
Verinha, Roberta, Luna,  também entregaram mais cestas básicas. Quero falar 
também Presidente que as nossas ações nós não precisamos estar batendo 
fotos estar expondo que estou trabalhando que estou fazendo isso não preciso 
disso, o povo sabe do nosso trabalho e quem vai me julgar aqui se estou 
trabalhando ou não é o povo não é o Vereador, quem vai me julgar se eu 
mereço outro mandato só Deus sabe o dia da manhã é o povo eu não admitir 
ser julgado por Vereador, até porque todos aqui nós somos iguais temos que 
ter respeito e nenhum momento eu faltei com respeito com ninguém aqui 
respeito pra ser respeitado, quero falar aqui de um Projeto de um amigo que 
acompanho pelas redes sociais e vi essa semana uma postagem que esse 
projeto foi cancelado por falta de recursos pra implantação do projeto saltur, 
cidade inteligente do nosso amigo Mauricio Botelho, é um projeto muito bom 
no qual eu acompanho ele é o idealizador do projeto meu amigo não desista 
conte com este Vereador que dentro das minhas possibilidades eu vou dá o 
apoio que for necessário para esse projeto, e também falar de um videio que 
eu assisti hoje do Prefeito, se vangloriando da policlínica como se fosse  ele 
que tivesse trazido pra cá é muita cara de pau, ele tem que passar óleo de 
peroba na cara pra poder ir lá, e ainda vai perguntar o que estavam fazendo 
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quantos dias iam ficar totalmente por fora da situação mais é feitio dele isso 
não vou questionar aqui não adianta, falar aqui também  dessas nossas ações 
que vão continuar vamos agora para os interiores com a distribuição de cestas 
vamos estar levando para o nosso povo os mais necessitados e carentes e 
dizer que este Vereador é oposição as atitudes da gestão não é oposição ao 
povo, muito obrigado a todos uma boa noite. Pediu a palavra a Vereadora 
Roberta Gaia, em nome do Presidente cumprimento a mesa diretora, boa noite 
Vereadores, Vereadoras e ao público presentes, ouvindo atentamente a tudo, 
aos requerimentos e projetos de leis que foram dada entrada gostaria de 
parabenizar mais uma vez o Vereador Denys, por esse projeto de lei, se fosse 
não desse entrada eu daria porque a gente tem conhecimento de pessoas que 
realmente precisam dessa casa de apoio em Belém, que fazem tratamento que 
embora tenha TFD, pra receber mais o que é o mínimo pro gasto tão grande 
que se tem em relação a saúde, muitos dos nossos munícipes vão a Belém, 
realmente não tem aonde ficar caso de hemodiálise que tem que ser feito e 
acabam sofrendo muito, lhe parabenizo pelo projeto espero imensamente que 
ele seja realmente aprovado por esta Casa assim também pelo Executivo, para 
que o nosso povo pelo menos acalmar esse sofrimento pra quem se desloca 
daqui para capital. Aqui também gostaria de reiterar o requerimento da 
Vereadora Verinha, realmente a gente precisa ver essa questão do terreno de 
forma legal para que juntos a nossa Casa Legislativa, e o Executivo possam 
porque como foi falado a gente teve muitas perdas, desculpem não podem 
dizer perdas, não podemos estar falando porque o povo sofrem muito deus o 
livre, a gente teve perdas grandes de entes queridos pessoas que nós 
conhecemos e a gente observa Vereadora Vera que o cemitério não tem mais 
como receber esses nossos entes queridos, é de suma importância que nós 
possamos aprovar esse requerimento e se possível até em caráter de urgência 
e que possamos viabilizar o quanto antes essa questão do terreno, acho 
louvável Vereador André da questão do posto pra vila de itapeuá, eu sei da 
necessidade acompanho sempre estou por lá sei da necessidade da população 
que precisa desse posto. Quanto á questão de dados é muito fácil eu vim aqui 
gritar, bater, tem um ditado que é certo cão que ladra não morde, então a gente 
tem que realmente ver os dados nos tivemos muitas perdas sim, quero hoje 
agradecer aqui de forma presencial a Patricia que nos recebeu na rádio hoje 
pra que pudéssemos estar esclarecendo a nossa população da questão da 
covid, gente continuem de forma preventiva usem máscara, álcool em gel, 
como nós sempre falamos esse vírus nunca foi embora agora é muito fácil a 
gente vim e estar falando dados que não existem, a gente fica feliz pela 
população recebe alta agradecemos a Deus todos os dias quando uma amigo 
nosso entrou ali, a gente reza senhor tira senhor cura, mais infelizmente nem 
todos voltam e isso não é face News são dados reais sentimos na pele mudou 
bandeiramento mais o vírus está ai, então quando vem Vereador dizer pra 
gente ter vergonha na cara é até uma falta de respeito com a gente mulher, 
porque estamos aqui como sempre falei não viemos pra enfeitar esta Casa de 
Leis, não somos vaso de poupa pra transformar o que é mais bonito mais 
queremos respeito de todos. Então quando você vim aqui nessa tribuna que 
olhe nos nossos olhos e nos respeite, porque somos mulher, cidadã, e a gente 
está aqui não foi por meia dúzia de votos, estamos aqui porque a população 
acreditou no nosso trabalho e confiou naquilo que nós poderíamos fazer e 
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vamos fazer quer queira muitos ou não, porque não vai ser qualquer um mais 
de jeito nenhum que vem aqui gritar, fazer meia dúzia de show que vai nos 
calar mais de maneira nenhuma a beleza não está na cor dos meus olhos está 
naquilo que vou apresentar aqui de forma correta porque lei é pra ser lida e 
posto em prática, se hoje o nosso Município passou e estar passando foi 
porque essas leis não foram cumpridas, é muito fácil eu vim aqui e dá blabla, 
e que deve ser feito é fácil, mais vai pra corpo a corpo com o povo como nós 
fomos eu ,as Vereadoras Luna, Verinha, Vereador Denys, a Vice Prefeita, a 
Deputada, ver a situação do povo como estavam passando a gente não fica 
feliz porque fomos ver a realidade aonde muitos não vão, sabem porque 
quando a gente ameniza a fome porque a gente não mata a gente ameniza de 
um povo que precisa a gente sabe da realidade que eles estão vivendo. Peço 
aos nobres pares que nós respeitem, porque acima de tudo nós somos 
Vereadoras tão quanto como qualquer um aqui fomos eleitos pra isso então 
não venha com teatrinho de dizer que a gente precisa ter vergonha na cara 
mais que fale isso olhando nos nossos olhos, não estamos aqui pra ser enfeite 
e ouvir calado nada de ninguém porque sabemos ser educadas e usar as 
palavras mais se for preciso a gente aumentar a voz e ecoar quanto mulheres 
e vereadoras nessa Casa de Lei, a gente sabe fazer também porque não 
necessidade disso mais se for preciso a gente faz e bem feito, hoje quero 
parabenizar essa mulher de garra que faz 60 anos, que seja exemplo aqui 
dentro porque anda de cabeça erguida assim como eu, a Vereadora Luna, e 
que não precisa ninguém vim aqui dizer que temos que ter  vergonha na cara 
de jeito nenhum, então que vocês saibam usar as palavras de vocês. Que nós 
possamos saber usar as nossas palavras aqui porque somos Vereadores 
independentes de sexo masculino ou feminino que o respeite possa reinar 
nesta casa porque se houver desrespeito a gente sabe procurar os nossos 
direitos. Usou da palavra o Vereador Eron Teixeira, dando boa noite a todos, 
para comentar o que ouviu atentamente ainda em janeiro nós fomos ao hospital 
de campanha João Paulo II, o que foi ventilado aqui na Câmara Municipal, por 
alguns Vereadores que naquele dia tinha morrido 03 pessoas disse meu deus 
o mundo vai se acabar se continuar morrendo gente fomos lá tinha morrido 
apenas 01 pessoa mais eu vejo aqui Vereadores e Vereadoras que alguém 
está tocando o terror sim, em janeiro fomos Vereador Marcelo, fazer uma visita 
nos interiores de São Bento, Santo Antônio de Urindeua, Derrubadinho, uma 
comissão de Vereadores eu fiquei com tanta vergonha quando entrei naquele 
postos de saúde deixado pelo ex-prefeito, procurei o nosso cinegrafista pra que 
ele não filmasse porque não tinha nada de bom pra mostrar naqueles postos 
de saúde,  vamos sim denunciar mais fazer a coisa certa porque só ficando 
puxando a pouco vai rebentar Vereador Marcelo você não foi mais a farmácia 
daqueles postos de saúde tinha lata lá aparando porque estava caindo água 
dentro da farmácia, o teto está quase pra descer e muitas fezes de morcego a 
fedentina dentro do posto de saúde insuportável não tinha nem cadeira de 
plástico pro pacientes sentarem foi assim que administração passada deixou 
foi assim que os nossos olhos comtemplaram naquele dia, agora o que estar 
se vendo está tendo um  Prefeito novo tentando crucificar o rapaz que quer 
trabalhar eu aposto todas as minhas fichas no governo do Kaká, porque ele 
está fazendo as coisas certas não está andando com velocidade porque ainda 
está tomando pé das situações, mais ainda hoje visitando todos os postos tinha 
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remédios, médicos e enfermeiros, o bicho não está feio como estão pintando 
quero me congratular com o Kaká, quero dizer pra ele que o nosso 
compromisso de palanque está de pé que nós vamos ajudá-los e vamos estar 
aqui juntos não pra defender governo de ninguém mais pra mostrar as coisas 
como elas estão acontecendo porque no governo passado morria gente, 
faltava remédio, faltava cadeiras pra pacientes sentar, eu lamento muito isso 
que está acontecendo e acho também Vereadores que já era ora da Deputada 
fazer alguma coisa por Salinas, estou dando parabéns a ela mais já começou 
tarde demais a gente viu e fizemos uma reunião com os barraqueiros da praia 
da atalaia, a Deputada estava em Salinas mais não foi lá, Kaká Sena faz uma 
live pedindo pelo amor de Deus ao Governador que abrisse a praia da atalaia 
não foi se quer respondido o apelo dele com aquelas pessoas que estão lá, 
votei na Deputada e esperava muito mais dela, e ai está o Governador dizendo 
vão pra casa deixa a Cosanpa cortar água de vocês, ainda tem tempo da celpa 
cortar a energia vão pra lá passar fome porque o meu está seguro essa é a 
mensagem que eu entendi do governador fechando praia e querendo fechar 
tudo e a gente sabe que isso não é a melhor saída, mais uma vez término a 
minha fala dando meus parabéns a Kaká Sena, tenho conversando muito com 
ele tem sido um Prefeito incansável mais que está no começo de uma gestão 
que assumiu com pouquíssimo recursos com comparação ao recurso que 
administração passada recebeu ele me falou não decorrei número do que foi 
repassado da administração passada, e o que foi repassado uma migalha pra 
essa administração quanto a covid. Falar em falta de respeito já ouviu Vereador 
aqui mandando o Prefeito vestir calça, se isso não é desrespeitar, Vereadores 
aqui usando de palavras irônica com outros Vereadores, se isso não é 
desrespeito, me explique por favor o que é desrespeitar as pessoas, muito 
obrigado tenham boa noite. Fez a palavra a Vereadora Luna Gabriela, 
cumprimentou a mesa diretora, senhores vereadores vereadoras ao público 
presentes e o que assistem pela rede social, iniciando com os meu parabéns 
e a minha felicitação a nobre Vereadora Verinha, que hoje está comemorando 
60 anos, que benção espero em Deus poder chegar lá e ter essa graça 
alcançada parabéns e força pra senhora e que seja muito feliz. A gente está 
chegando  um nível de câmara esquecendo um pouquinho o nosso papel o 
nosso compromisso, gostaria de falar a população e aos nobres Vereadores 
que o meu compromisso de campanha não foi com o Prefeito nem com o Kaká, 
foi com a minha população e a minha comunidade é esse compromisso que 
quero levar os 04 anos de mandato nesta Casa, dizer que eu sou Vereadora a 
partir do dia 01 de janeiro de 2021, e que a minha parte profissional oficial como 
Vereadora desta casa é fiscalizar o Executivo  em evidencia o Executivo que 
está no momento cumprindo 2021 a 2024, reconheço perfeitamente que 
vivenciamos 08 anos de evolução e que jamais em nenhuma gestão chegará 
100% por cento viu nobre jamais, porém envergonho sim do que está 
acontecendo durante 04 meses, e vou dizer pro nobre Vereador também que 
eu  tenho vergonha nobre Vereador é de passar vergonha que a partir do 
momento que eu me coloquei a disposição da minha comunidade eu preciso 
fazer o meu papel se eu não faço e venho aqui pra enfeitar o pavão e pintar as 
coisas bonitinho isso é passar vergonha porque é visível e notório que nós não 
estamos evoluindo eu acho que 04 meses é tempo suficiente porque que outros 
Municípios estão caminhando e a gente permanece isso é uma questão, dizer 
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também que as vezes quero ficar quietinha no meu canto mais como a nobre 
Vereadora Roberta, falou nós não estamos aqui só pra enfeitar só pra ser 
planta inclusive elogiar seus olhos que são lindos são verdes mais eu sei que 
vai muito além eu gostaria de ter esses olhos verdes enfim, falar sobre a 
questão de terrorismo e dizer um detalhe também que foi falado aqui lágrimas 
de crocodilo eu me emocionei quem não viu eu senti na pele essa dor não foi 
por terrorismo não, digo ao nobre Vereador eu acho mais sincero e bonito 
quando a minha emoção aflora desse jeito do que quando ela vem pra ser  
espancando a tribuna pra sair agredindo, batendo esse não vai ser o meu papel 
dessa forma lhe digo mais, se é dessa forma que o senhor expressa essa sua 
emoção eu quero sempre ser diferente totalmente do senhor, gostaria de dizer 
dos dados inclusive também lhe dá os parabéns que o senhor quase conseguiu 
fazer o seu  dever de casa e quase chega lá e passa os dados precisam ser 
passado me senti incentivada de senhor fazer o seu papel que devia ser feito 
falar a verdade e buscar a estatística, gente estatística é a matéria mais prima 
pra qualquer tomada de decisão quando eu falei aqui que nós não podemos 
trabalhar pensando em achismo é porque a estatística ela é utilizada pra 
qualquer tomada de decisão eu não posso decidir uma coisa se eu não tenho 
dados nem estatística eu não posso só achar se trata da saúde pública, lhe 
digo mais, eu fico agraciada quando vejo as famílias recebendo seu ente 
querido de volta é uma benção muito grande o que não impede e não faz fechar 
os meus olhos pra ver que as coisas ruins estavam acontecendo e a tendência  
nobre Vereador é diminuir essa é a nossa expectativa porque se a gente está 
correndo e vocês mesmos destaca aqui amigos do Kaká, ficou assim tão 
amigos do Kaká, se vocês destacam tão bem o trabalho incansável dele a 
tendência é diminuir porque  o trabalho dele incansável não está surtindo efeito, 
fico satisfeita de ter incentivado o senhor ter feito o serviço certo e correto. Hoje 
estou só pra responder as indiretas queria ficar quietinha no meu canto mais 
não vou conseguir então quando o senhor diz que o Vereador teve a audácia 
de subir na tribuna o senhor erra mais uma vez nobre Vereador, porque o 
Vereador não tem audácia de subir na tribuna é regimental ele precisa subir na 
tribuna é aqui que a gente coloca os nossos trabalhos, destaca o que foi feito 
ler os requerimentos, fala na palavra livre, estabelece e trabalha dentro do 
regimento interno, então não é audácia mais o senhor falhou e errou a gente 
sobe na tribuna porque é preciso esse é o trabalho da Câmara, e existe 
regimento que se cumpre dessa forma então não audácia vereador subir na 
tribuna, solicitar da policlínica que estará amanhã no nosso Município, através 
da Deputada Paula Gomes, está atendendo casos leves e moderados aquelas 
pessoas com sintomas gripais se sentindo mal dentro de casa ficam temerosos 
a ir ao hospital pode ficar internados se previnem e a melhor solução o vírus 
veio mais forte, falar a verdade falar estatísticas não quer  dizer que estamos 
torcendo pra dá errado nós precisamos que dê certo porque os maiores 
prejudicados somos nós a comunidade que sofre, graça a Deus de fato nobre  
Vereador está realmente diminuindo hoje pelo sistema de regulação temos 20 
pacientes internados fora daqui de Salinas, pacientes que foram transferidos 
estão em outros hospitais busquei na fonte, quando se fala que estavam 
passando face News de óbitos tem uma situação existe o sim sistema de 
informação de mortalidade, é o que notifica as mortes que acontecem outros 
Municípios, e não notifica as mortes no mesmo dia e os dados de quem morreu 
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fora daqui de Salinas de covid, ele não é contabilizado no mês dia, essa in 
formação é importante para a comunidade, e a gente não quer dizer que é 
mentira o que a Secretaria está informando mais existe a subnotificação  que 
não chegam no mesmo dia por conta do sistema de informação de mortalidade. 
ADO- declaração de óbitos dado pelo Hospital Regional, passamos um bom 
tempo sem DO, não vai para o SIM, e a declaração fica diferentes. Peço aos 
nobres Vereadores desta Casa de Leis, vamos fazer o nosso papel correto 
parar de estar puxando ou inventando as coisas porque fica feio fomos na casa 
dos outros pedir votos pra trabalhar pela comunidade não trabalhar em favor 
do Prefeito, e o mais chato quando a gente não concorda com as atitudes 
individuais com a postura dele a gente sofre retaliação e o mais diferente de 
todas as políticas que eu já vi essas retaliações são feitas aquelas pessoas 
que colocaram ele na cadeira é uma política diferente porque desde criancinha 
que observo que é perseguido o que é opositor a primeira vez na história que 
eu vejo que é perseguido foi o que me ajudou a chegar na minha cadeira, que 
botou a cara no sol pra estar comigo pra me eleger, então quando vocês forem 
fazer isso nobres Vereadores façam com mais delicadeza porque fica feio, eu 
acreditei muito porque se falou muito em Deus. Pede aparte a Vereadora 
Roberta Gaia, realmente foi promessa de palanque estar e tem que cumprir 
sim, mais a promessa foi estar com o povo e pelo povo, então nós iremos sim 
estar do lado do que é correto, o que for de dá parabéns a gente dará com 
certeza, o que for pra fazer o nosso papel da melhor forma correta nós iremos 
fazer sim. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Carlos, ouvindo aqui 
atentamente os relatos dos colegas Vereadores, mais quero aqui lhe 
parabenizando o Senhor pelo seu requerimento pra melhoria do bairro do porto 
grande, é de suma importância porque aquelas pessoas merecem e precisam 
muito tenho certeza que os pares irão sim aprovar o seu requerimento e o 
Prefeito Kaká Sena, irá fazer um projeto pra essas pessoas serem 
beneficiadas. Quanto ao requerimento da Vereador Verinha em relação ao 
cemitério, essa questão do novo cemitério já se arrasta há muito tempo passei 
04 anos na gestão passada aonde o Vereador Francisco Machado, fez esse 
mesmo requerimento onde a senhora citou o terreno no Km 60, foi limpo não 
sei porque não teve andamento, no terreno do Sr. José Maria da Funerária, 
propôs se construísse o cemitério daria 10 mil tijolos porque era interesse de 
toda a população isso é uma questão que a gente não pode esquecer porque 
o antigo cemitério não suportar mais enterrar os nossos entes queridos. Em 
relação a covid eu fico triste eu perdi o meu pai novembro passado eu não 
pude muito acompanhar o Kaká Sena, na campanha porque fiquei triste e 
abalado porque não é fácil mais quero dizer também que não é só aqui que 
estamos perdendo amigos essa questão é mundial infelizmente, parece que o 
Prefeito Kaká Sena é um monstro, eu vejo Vereadores subir aqui dizer que é 
omisso mais o Prefeito está fazendo o que pode é muito diferente da gestão 
passada recebeu cinco milhões e trinta e seis mil reais, e hoje nessa gestão 
nesses 04 meses recebeu trezentos e sessenta mil reis, a comparação é muito 
grande mais parece que não vê e são cegos, vejo sem experiência mais faz o 
que pode porque pra ser Prefeito numa cidade como Salinópolis, em meio a 
uma pandemia um inverno desse e sem muito recursos não está sendo fácil 
pra ninguém digo mais, é muito fácil criticar, dizer que o Kaká Sena é isso ou 
aquilo mais ninguém procura saber o trabalho dele o que já implantou no 
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hospital de campanha, aonde foi gasto três milhões de reais nem balão de 
oxigênio tinha no hospital e hoje tem mais isso não falam porque querem 
desestabilizar o Prefeito mais ele vai trabalhar eu acredito no Prefeito Kaká 
Sena, sei que vai fazer muito  por Salinas, são apenas 03 meses e 22 dias, 
vamos deixar o homem trabalhar, mais ninguém vem aqui pra falar do rolo  
compressor, do carro pipa, que tiraram de Salinas está patrimoniado na  
garagem da Prefeitura de Pirabas, é daqui da Prefeitura de Salinas, está aqui 
as fotos, é momento de unirmos forças pra o bem maior da população, foi 
louvável doação das cestas básicas mais será que aqueles professores de 
Pirabas que tiraram os seus direitos eles não merecem também uma cesta 
básica. Eu senhor Presidente assumiu um compromisso com ele espero e 
acredito muito que vou terminar o meu mandato ao lado do Prefeito Kaká Sena. 
Se cogita até cassar o mandado do Prefeito Sena isso é incrível não querem 
deixar o homem trabalhar, vi Vereador subir aqui dizer é fiscal do povo, ser 
fiscal do povo não precisa ser Vereador basta pagar os seus impostos em dia, 
sempre digo não sou puxo saco nem baba ovo de políticos e nem de ex 
políticos. Pediu a palavra o Vereador José Raimundo, bem Vereadora tem  
gente agora querendo ser a mãe da criança mais não deu a cara a tapa nem 
reuniu com o pessoal lá na praia com os ambulantes e barraqueiros Kaká Sena 
foi e pediu pelo amor de Deus ao Governador, todo mundo sabe e viu esse 
vídeo e bem lembrado sessão passada a Vereadora falou que o bairro do 
atlântico estava só lixo estava na frente muito entulho mais a população sabe 
também que a coleta de entulho do quintal é feito do dia 01 a 03, quero 
parabenizar o Prefeito Kaká Sena, e o Secretário  de Limpeza Urbana que fez 
a coleta, se fosse gestão passada o lixo ia ser devolvido ao quintal foi feito isso 
Vereadora, não feito isso Vereador Pinheiro, Kaká  Sena está fazendo muito 
pela pandemia e covid, sendo que veio de  verba do Governo Federal, duzentos 
e quarenta mil reais, e do Estado cento e doze mil, você deve estar sabendo 
disso Vereadora. Com esse recurso ampliou números de leitos, comprados 
cilindros, oxigênio, aumento o plantão no João Paulo II, gestão passada foi 
mais de cinco milhões, o recurso era pro combate da covid aqui no nosso 
Município, você sabe disso Vereadora não pra pagar folha certo, quero 
parabenizar Prefeito Kaká Sena, que está fazendo o seu trabalho vamos 
trabalhar, fiscalizar, não perseguir o Prefeito deixa o homem trabalhar  estamos 
03 meses e 22 dias, não é isso Vereador Tonhão, muito lembrado Presidente 
as visitas nos posto de saúde dos interiores como o encontramos, me recordo 
até hoje sinto a fedentina e o odor que se encontravam os postos mais tenho 
certeza disso nobres Vereadores que o Prefeito Kaká Sena, vai trabalhar e 
estar fazendo muito pela nossa cidade, Vereador Pinheiro você teve números 
e provas e não falar só em óbitos da covid, a culpa não é minha não é sua e 
muito menos do Prefeito, e do vírus que está circulando não só na nossa cidade 
e sim no mundo inteiro esse é o meu recado muito boa noite a todos. Vereador 
Rosinaldo Miranda, primeiramente agradecer a Deus por hoje estamos todos 
aqui nesta noite, vou falar de uma situação que eu presenciei e consegui que 
essas duas pessoas o gestor e o lado bom do Detran conversasse e tivesse 
uma reunião eles me ligaram Vereador Naldo, você consegue uma reunião com 
o Prefeito com certeza, de Belém eles se deslocaram de lá pra essa reunião 
com o Kaká Sena, marcou pra 11:00 horas, aonde foi assinado um acordo com 
o Detran gastar aqui em Salinas um milhão de reais, vai sinalizar todas as ruas  
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da cidade, quero falar aos meus amigos mototaxi que o curso de condutor de 
passageiro custava duzentos reais, agora vai custar vinte reais, o Detran 
arcando com tudo não é só pro mototaxi, pra motorista de ônibus, coisa boa, 
quem tiver o curso e já está vencido não vai pagar nada, que bom o nosso 
Prefeito está mostrando que veio pra trabalhar, quero reforçar as palavras do 
Vereador Tonhão, que nós temos um caminhão pipa, é importante pra cá pra 
Salinas, mais aonde está tome providência Sr. Presidente, está em Pirabas 
não só carro pipa, como rolo compressor grande  é patrimônio municipal temos 
fotos está na garagem em Pirabas, você sabia disso Presidente, respondeu 
que não, gostaria que apresentasse provas, Vereador respondeu temos 
provas. Então estamos aqui pra trabalhar estou fazendo uma ação junto com 
a Diretora Patricia da Radio Paraiso, agradecer a sua presença aqui estamos 
junto com o povo trabalhando levando alimentos na segunda feira passada 
estivemos no bairro da california, doando sopa porque tem pessoas que não 
tem nada amanhã vai ser pro 60, estamos fazendo essa ação queremos 
trabalhar dependendo de quem doa as coisas a gente não quer criticar nem A 
ou B, só digo obrigado muito boa noite a todos. Usou da palavra o Vereador 
João Erivaldo, boa noite senhoras e senhores vereadores e vereadoras e a 
comunidade aqui e os que assistem pelo Facebook. Presidente não deixaria 
de reforçar a fala do Vereador Marcelo Pinheiro, sobre os dados e naquela 
semana passada também fui procurar saber o que acontece no Município, 
porque sou fiscalizador fui até a Secretaria de Saúde, procurei saber sobre os 
casos que estavam acontecendo e o Secretário me repassou que os casos 
estava em queda o bandeiramento, você tem todo o meu apoio Vereador 
Marcelo Pinheiro. Sr. Presidente queria me reportar com a fala do Vereador 
Tonhão, como Vereadores que vem aqui diz que a gente tem que trabalhar 
mais isso é o nosso papel de fiscalizar, e como um bem público municipal daqui 
do nosso Município de Salinópolis está em outro Município, é só nós que temos 
que fiscalizar, reitero a fala do Vereador Naldo, que tome providencias sobre 
esse assunto Sr. Presidente. Também não poderia deixar reforçar as palavras 
do Vereador Tonhão, sobre os recursos que veio pra covid, faço parte do 
conselho de saúde, estou afastado mais sou conhecedor da lei e o dinheiro 
que vem do Ministério da Saúde é pra ser aplicado na saúde, esses 04 meses 
do governo Kaká Sena, entrou no cofre do Município trezentos e cinquenta e 
dois mil reais, muito pouco e está fazendo muito, no ano passado perdi a minha 
mãe, mais o vírus está em todo o lugar temos que rezar e agradecer a todos 
os dias, falar sobre ação parabenizo o  Vereador Naldo, eu também estou na 
batalha e trabalhar pelo nosso povo, sexta feira passada conheço vários 
empresários eles um deles me ajudaram e quero agradecer de coração o 
diretor da Empresa Estrutura Sr. James, vai fazer doação de auxílio para 30 
pessoas carentes, vendedores ambulantes, uma empresa há 20 anos aqui no 
Município e nunca foi escutado pelo gestor municipal, e hoje conversou com o 
Prefeito Kaká Sena, e vai fazer parceria para o futuro em prol do nosso povo, 
quando vem Vereador dizer que temos que fazer o nosso papel eles estão 
esquecendo de fazer o mesmo, não é chamar atenção dos Vereadores. 
Agradecer também ao Prefeito Municipal, de se comprometer com as classes 
do DJ, e também quando dizer que temos que olhar pelas pessoas que 
ajudaram a gente, Sr. Presidente vou fazer uma pergunta eu briguei com 
alguém não, então a briga não é comigo irmão quem fez o mingau que beba 



  ESTADO DO PARÁ 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS 

 PALÁCIO MANOEL PEDRO DE CASTRO 
 Fundada em 07 de janeiro de 1884 

 

quando eu fizer o meu eu bebo, estou pra defender o povo enquanto isso quem 
quiser passar com o rolo compressor que passa quem vai me julgar é o povo 
vamos trabalhar pelo nosso povo, muito obrigado e fiquem com Deus um bom 
final de semana. Pediu a palavra o Vereador Dalte Gomes, em nome da 
mesa saúdo todos os presentes, quero dá os parabéns para o Prefeito Kaká 
Sena, tem Vereadores quando chega aqui fala que nós não acompanhamos o 
Prefeito certo todo mundo sabe disso no Município de Salinas, assim como 
teve eleitor que votaram em mim mais não votou no Prefeito que eu 
acompanhei, assim como teve Vereadores aqui do lado do Kaká Sena, que 
também não votou no Kaká, e sim no Max, mais quando eu vim na tribuna no 
dia 01 de janeiro no dia da nossa posse eu falei que eu estava do lado do 
Prefeito porque eu queria trabalhar junto com ele porque quando se ganha  
uma eleição o povo quer que todos trabalhem porque eles precisam de nós. 
Agora Sr. Presidente vem os agradecimentos todos os requerimentos que fiz 
ao Prefeito ele recebeu, também dizer ao povo das Vilas que nos acompanham 
pela rede social, e o Prefeito já está sabendo que caiu uma parte do muro do 
cemitério de São Bento, sobre a iluminação pública que tem algumas ruas que 
estão escuras também vai solucionar esses problemas. Estou aqui pra 
trabalhar junto com o Prefeito, também levantei a minha bandeira sobre 
agricultura, o Prefeito me confirmou Dalte vamos trabalhar também pela 
agricultura, lembro que teve Vereador á pouco momento que relatou que teve 
pessoas de sol a sol que foi transferido ou tirou, mais eu acompanhei na eleição 
passada Prefeito Paulo Henrique e o Ex-Vereador Wagner Magalhães foi 
Presidente desta Casa de Leis, o que aconteceu transferiram o meu irmão, eu 
acompanhei muito o Di Gomes, o que fizeram eu fui concursado pelo Município 
e não me deram o meu cargo, ai eles falam que eu fui contra junto com a minha 
família no São Bento, mais o meu primeiro voto dei pro Di Gomes, votei pro 
Ailton Bechara, Paulo Henrique, já acompanhei a gestão não somos contra 
estamos aqui pra trabalhar e eu, estou com o Kaká Sena pra que der e vier. 
Também Sr. Presidente a fábrica de farinha no São Bento, vai funcionar a partir 
de segunda feira com mais de cem tarefas de roça de mandioca vai gerar 
muitos empregos no São Bento Graças a Deus, então Deus sabe o que faz, 
pois ela nunca funcionou e agricultura de Salinas ela é esquecida, e de São 
Bento a outros vilarejos não vivem do turismo, e sim da agricultura. Muito 
obrigado. Fez uso da palavra o Vereador Argeo Corrêa, dando boa noite a 
todos, ouvindo atentamente os pronunciamentos de cada Vereadores e 
Vereadoras, tenho uma lembrança do dia 01 de janeiro, o qual o ex-prefeito se 
colocou aqui nesta tribuna falando a seguinte frase “ os nossos aqui são 10” e 
o resto é oposição ora Senhor Presidente, quem chegou nesse cargo de 
Vereador no Legislativo sabe o que quer falar e agir e não precisa de interprete 
para falar por ele todos sabem que a luta é grande, eu fiquei naquele  momento 
pensando como tem pessoas que falar por mim, em campanha eu prometi 
trabalhar pelo meu bairro, certo que á o descontrole de ideias o cargo público 
municipal tem várias pessoas que concorrem pra Vereador e Prefeito, eu 
estava num bloco que não foi vitorioso mais isso não dá o direito pra pessoas 
vim  aqui é dizer o nosso é 10, o resto é oposição, logo após surgiu a briga 
segundo o Prefeito Kaká Sena estou aqui pra defender ele, foi pra ser o Prefeito 
não ser um fantoche e pra estar só empurrando documento e  assina. Estou 
aqui dando esse troco do que aconteceu no dia 01 de janeiro. Outro caso da 
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saúde, nós temos dados o qual disse ao Prefeito só falo na tribuna se eu tiver 
os dados não vou fazer propaganda enganosa ao povo, o repasse do governo 
federal foi de cinco milhões e trinta e seis mil, hoje o Prefeito está trabalhando 
com pouco recursos mais está fazendo muito e através desses recursos que 
vieram ano passado que foi criado a CPI da covid, pra Estados e Municípios. 
Fico solidário com a família que perderam seus entes queridos dessa doença 
também eu perdi uma tia, falou da policlínica que através da Deputada Paula 
Gomes, veio pra cá está fazendo o seu trabalho a servir o povo. Outra questão 
o Prefeito Kaká Sena, está querendo organizar o transporte, mototaxi, mais a 
disponibilidade dos recursos é pouco mais vamos ter que aguardar e o Prefeito 
Kaká Sena, fala fico muito alegre que nos quatro cantos da cidade os 
Vereadores ficam ligando para resolveram os problemas da comunidade.   
Pede a palavra o Vereador André Barros, agradecer também o Prefeito Kaká 
Sena foi em Cuiarana, viu o problema da iluminação pública, a questão 
mercado o qual fiz a reivindicação e outra situação da Vila do Cuiarana, na 
época da campanha o Kaká Sena, assumiu um compromisso de melhorar em 
todos os seguimentos pra a Vila, do microcrédito que está tramitando nesta 
Casa de Leis, do Projeto pescador artesanal é importante para o pescador do 
nosso Município, cheque moradia, da agricultura familiar, e a casa da farinha 
vai ser retomada, estive hoje com o Prefeito Kaká Sena, e o empresário que 
vai fazer uma reforma no Hotel Amazônia Resort na Vila do Cuiarana, 
investimento de dez milhões de dólares recurso internacional, isso vai gerar 
recursos muitos empregos, nesse momento compartilho com o Prefeito pois 
vai fazer um grande trabalho no  nosso Município. Logo após o Presidente 
passou a 1ª parte. Colocou em discussão a ata da 4ª reunião ordinária 
realizada no dia 25 de março, não havendo manifestação ao contrário foi 
aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Foram colocados em 
discussões os requerimentos dos senhores Vereadores (as): João Erivaldo, 
pedindo para o Executivo, empiçarramento das ruas do bairro Nova Brasília. 
José Raimundo, ao Executivo Municipal construção de uma rampa próximo ao 
restaurante do Nicolau.  Rosinaldo Martins, solicitando do Poder Público, 
construções de pontes na passagem São Francisco no Bairro da Prainha. 
Roberta Gaia, pedindo ao Executivo, término da pavimentação asfáltica da Rua 
Manoel Pinheiro Quadro no bairro João Paulo II. Marcelo Pinheiro, pedindo ao 
Executivo serviço de roçagem, capina com retirada de entulhos no bairro do 
destacado.  Eron Teixeira, pedindo para o Executivo, a pavimentação asfáltica 
e demais melhorias em toda a sua extensão no bairro do porto grande. André 
Barros, pedindo para o Prefeito Municipal, pedindo para autorizar a Secretaria 
Municipal de Obras, o empiçarramento e o asfaltamento do bairro da 
portelhinha na Vila de Cuiarana. A seguir não havendo manifestação ao 
contrário todos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. 
Depois pediu a Relatora Vereadora Luna Gabriela, fazer a leitura do parecer nº 
02/2021, da Comissão de Constituição e Justiça do Projeto de Lei n٥ 09/2020 
do Poder Executivo, dispõe de acesso a Crédito aos microempreendedores 
individuais. Vereador Denys Lucio, fez a leitura do parecer da Comissão de 
Finanças do Projeto de Lei nº 08/2020, do Poder Executivo, visa alterar a 
redação do inciso I e II, do Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.899/2017 (Programa 
Morar Melhor). Logo após o Presidente passou a 2ª parte, passando para as 
Comissões de Justiça e de Finanças, o Projeto de Lei nº 05/2021 autoria do 
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Poder Executivo dispõe sobre a distribuição de cestas básicas aos 
trabalhadores informais e ambulantes do Município de Salinópolis. Em seguida 
encerrou a sessão marcando a próxima para o dia 29 de abril no horário 
regimental.  E para constar eu, Roberta Graziele Pinheiro Gaia, 1ª Secretária, 
lavrei a presente ata, depois de aprovada será assinada pelos vereadores 
presentes. Palácio Manoel Pedro de Castro, 22 de abril de 2021. 
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