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Ata da 10ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª da Câmara 

Municipal de Salinópolis, realizada no dia 13/04/2021. 

 

 

Aos 13 dias do mês maio 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 as 19:00 horas e 15 minutos, o Sr. Presidente iniciou  a 

sessão ordinária, solicita a 1ª Secretária Roberta Gaia, fazer a chamada nominal dos 

senhores Vereadores e Vereadoras, de acordo com o livro de presença estavam 

presentes 11 Vereadores (as) que compõe o Parlamento Municipal, falta justificada 

do Vereador Denys Lucio e da Vereadora Luna Gabriela.  Não tendo correspondência 

pra ser lido, o Presidente passou para o Grande Expediente: Vereador Rosinaldo 

Miranda, fez a leitura do Ofício Circular nº 65/2021, datado de 13 de Maio de 2021, 

para o Exmº Senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto de Sena Filho, Dispõe cerca da 

construção de um porto hidroviário no Município de Salinópolis, localizado na Avenida 

Beira-Mar próximo à Praça do Pescador Bairro Balneário Atalaia, será assinado pelos 

Vereadores, Eron de Carvalho Teixeira, Rosinaldo Martins Miranda, André Luiz de 

Barros Figueiredo, Antônio Carlos Gonçalves Rufino, Argeo Corrêa Neto, Dalte do 

Rosário Gomes, João Erivaldo da Silva, José Raimundo Souza da Silva. Apresentou 

Requerimento nº 73/2021, ao Senhor Prefeito Municipal, Carlos Alberto de Sena 

Filho, autorizar a Secretaria Municipal de Obras, medidas urgente para recuperação 

de duas pontes que fica no trapiche do Porto Grande. Vereador João Erivaldo, 

apresentou requerimento nº 75/2021, para o Executivo Municipal, que autorize a 

Secretaria Municipal de Obras, a realizar os serviços de empiçamento da rua do último 

atalho que dá acesso a ponta da sofia localizado na praia do Atalaia. Vereador Argeo 

Corrêa, apresentou Requerimento ao gestor municipal, autorizar a Secretaria 

Municipal de Obras, o asfaltamento da Rua do retorno do maçarico a Travessa 

Almirante Tamandaré, e as que ficam próxima da referida travessa. Vereador José 

Raimundo, apresentou requerimento nº 72/2021, seja encaminhado ao Exmº Sr. 

Prefeito Municipal Carlos Alberto de Sena Filho, autorizar o setor de departamento de 

iluminação pública a colocação de lâmpadas nos postes de toda a extensão da Rua 

Santa Maria no Bairro Nova Brasília. Vereadora Roberta Gaia, apresentou 

Requerimento ao Sr. Prefeito Municipal Carlos Alberto de Sena Filho, seja 

encaminhado à Secretaria competente a solicitação de reforma e revitalização das 

estátuas de Nossa Senhora do Socorro que ficam em nossa cidade. Vereador André 

Barros, indicou requerimento ao Sr. Prefeito Municipal Carlos Alberto de Sena Filho, 

autorizar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou uma empresa especializada 

que possa fazer um estudo técnico de impacto ambiental no lixão da cidade que fica 

localizada na estrada de Cuiarana.  Vereador Marcelo Pinheiro, apresentou 

requerimento seja enviado ao Exmº Sr. Prefeito Municipal de Salinópolis, por meio da 
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Secretaria de Obras seja realizado o serviço de recapeamento asfáltico na rotatória 

do trevo. Vereador Eron Teixeira, apresentou Projeto de Lei Complementar nº 

01/2021, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Carlos Alberto de Sena Filho, 

Prefeito Municipal a inclusão do inciso 4º no artigo 138 da Lei 2.768/2002, Regime 

Jurídico do Município de Salinópolis, cuja redação passará a conter o seguinte artigo 

138, sem qualquer prejuízo poderá o servidor ausentar-se do serviço por um dia para 

celebração do seu dia natalício. Apresentou um Projeto de Decreto Legislativo nº 

02/2021, dando denominação da atual Rua Almirante, a denominar-se de Rua Abias 

Senado, no bairro do Maçarico. A seguir o Presidente passou para assuntos 

livres, franqueada a palavra aos senhores Vereadores e senhoras Vereadoras. 

Fez uso da palavra a Vereadora Vera Lúcia, Sr. Presidente, Senhora 1ª Secretária, 

Sr. 2º Secretário,  nobres Vereadores e Vereadoras, senhores que estão presentes e 

todas as comunidades e os ouvintes da redes sociais meu boa noite, hoje em nome 

da Enfermeira Luana Kelly Noronha, Diretora do Hospital Regional, também da Vice-

Prefeita Ana Denise Monteiro, que foi Diretora do Hospital Regional, em nome delas 

eu quero parabenizar todos os Enfermeiros, Enfermeiras dessa Cidade que ontem foi 

o dia especial de todos eles na verdade são todos os dias, há um ano que a gente 

vem enfrentando essa pandemia há um ano que esses profissionais enfermeiros e 

enfermeiras, então hoje eu quero vim aqui somente para agradecer a todos eles e 

dizer da minha gratidão, então eu acredito que toda a população dessa cidade tem 

esse agradecimento especial a todos esses enfermeiros e enfermeiras. Muito 

obrigada por todo empenho que tem tido com nosso povo, obrigada pelos momentos 

tristes e os momentos felizes, muito obrigada por cada sorriso muito obrigado por 

cada gesto coragem determinação esforço muito obrigada por cada lágrima também 

derramada muito obrigada pelas noites de sono, eu quero dizer que vocês são na 

verdade  os  nossos  anjos, preciso até de uma coisa como essa pra que todos 

reconhecessem o profissionalismo de cada um de vocês, que saibam que são muito 

especiais pra nós muito mesmo não tenho nem palavra, não tem como a gente 

especificar o dizer a vocês o quanto a importância do trabalho de vocês tomaram a 

frente e ainda estão na frente dessa situação e não perderam a coragem a fé a 

perseverança vocês são o nossos anjos têm sido nossos Anjos da noite e do dia é 

isso que eu quero dizer para vocês que um dia e não vai demorar tudo isso vai passar 

e vocês enfermeiros e enfermeiras com certeza vai se dá um abraço especial em cada 

um de vocês. Muito obrigado a todos vocês só o Senhor pode retribuir com a saúde 

de vocês com a família de vocês juntinhos porque é uma prova muito grande de amor 

de profissionalismo, muito obrigada a todos fiquem com Deus. Pediu a palavra o 

Vereador Rosinaldo Miranda, boa noite Vereadores e Vereadoras, quero 

parabenizar o nosso Prefeito Kaká Sena, pela ação que teve agora sábado o Dia das 

Mães, e dizer que o Senhor Prefeito está de parabéns pela atitude que vem tomando 

no nosso Município, e o que está fazendo  e o que vai fazer, essa ação não para, 

ontem nós tivemos uma ação no Macapazinho, Marcelo ação do Dia das Mães, estão 

de parabéns todos os moradores da Vila,  aonde o nosso Prefeito também ajudou  
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com essa ação do Dia das Mães, hoje foi no Cuiarana, também estão de parabéns o 

Prefeito,  Alto Pindorama, está de parabéns que recebeu a equipe e vem trabalhando 

junto com nosso Prefeito e mais ação viram pelo Dia das Mães, saudar e parabenizar 

os nossos Enfermeiros (as) do nosso Município são guerreiros que atuam na área 

que depende muito do nosso apoio quero parabenizar todos  dos hospitais e dos 

postos, como a  Vereadora Vera  falou são todos especiais, uma boa noite a todos. 

Usou da palavra Vereador Marcelo Pinheiro, Senhor   Presidente em seu saúdo a 

mesa,  boa noite Vereadores e Vereadoras desta Casa, ao público que nos assistem 

pela pelo Portal do Sal e Portal da Câmara, toda comunidade que nos acompanha, 

quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade o ar de fôlego que todos 

os dias ele tem me permitido ir até as comunidades dividir o momento bem ímpar com 

a comunidade ouvir os anseios da nossa população e claro trazer os anseios da nossa 

população juntamente com o nosso Prefeito Kaká Sena, e levar como respostas as 

nossas Vilas do Município e de todas as nossas comunidades da nossa querida 

Salinópolis. Sr. Presidente início de março eu saí as ruas do Município e pelas Vilas, 

consegui detectar 93 lâmpadas apagadas isso é muito importante a gente tocar numa 

situação que deixou muito desconforto pra nossa população e que inclusive Sr. 

Presidente, essa situação ainda continua mais de março pra cá na última quinta-feira 

o meu tempo foi muito curto e não deu pra concluir um pouco mais de dois meses eu 

consegui fazer a manutenção de 93 luminárias incluindo os bairros do nosso 

Município e nas Vilas, isso significa um resultado muito importante pra nossa 

população porque a energia ela gera segurança e nós chegamos em locais tanto aqui 

na cidade como as Vilas que a população me relatou que há anos e anos Senhor 

Presidente não sabia o que era ter uma iluminação pública na sua rua e na frente da 

sua residência, e hoje as pessoas têm o prazer de sentar pegar aquela cadeirinha 

aquele banquinho e começar até aquela conversa aquele diálogo com os parentes 

familiares e até mesmo de vizinhos, eu quero a oportunidade que o nosso Prefeito 

Kaká Sena, tem me confiado de levar o trabalho até à nossa população ainda digo 

mais senhor Presidente esses trabalhos não vão parar porque o Prefeito está com 

novo pensamento de acabar com essas lâmpadas e colocar as leds o padrão novo 

ou seja durabilidade de dois anos e claro a nossa cidade vai ganhar iluminação de 

primeira qualidade, quero também agradecer os três eventos que nosso Prefeito Kaká 

Sena fez pensando no nosso povo da Vila começando pela Vila do Macapazinho pela 

manhã de ontem à tarde foi na Vila do Alto Pindorama como nosso amigo Naldo 

acabou de citar e finalizando hoje com a presença do nosso amigo Vereador André 

do Cuiarana lá na sua comunidade e no último sábado o Prefeito fez uma ação 

maravilhosa com entrega de brindes corte de cabelos e outras coisas aqui na nossa 

Praça Luiz de Souza Bentes, isso é um trabalho só está começando está pegando 

força a população está tendo oportunidade de dialogar de ouvir de receber o nosso 

Prefeito Kaká Sena, juntamente com os Vereadores que tem acompanhado este 

homem incansável eu quero continuar com esse mesmo pensamento firme e forte 

porque a união pessoal faz a força, desde já eu agradeço o nosso papai do céu que 
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nos conceda um final de semana abençoado e que nós possamos ter um retorno na 

paz do Senhor Jesus fiquem todos com Deus e até mais um forte abraço do vereador 

Marcelo Pinheiro a força que vem de Deus e do Povo. Pediu a palavra o  Vereador 

André Barros, voltando mais vez a esta tribuna falando dos eventos que 

aconteceram aí do alusivo ao Dia das Mães, desde sábado que tivemos na praça eu 

não pude estar presente que estava adoentado mais quero desde já agradecer o 

Prefeito, de estar fazendo esse esses eventos  e quero me referir hoje lá no Cuiarana, 

como o Vereador Marcelo se referiu esteve a equipe da Semed, desde já agradecer 

a Secretária Ana Beatriz, e  a todos que fizeram essa homenagem pelo Dia das Mães. 

Quero agradecer a Professora Iraci Diretora da Escola Juliano Monteiro, agradecer a 

Lucilene Farias Diretora da Escola São Pedro, a Professora Maria Antônia da Escola 

Juliano Monteiro, a Priscila o Edinho representando todo o pessoal de apoio dessas 

escolas, uma apresentação muito boa a participação da comunidade muito efetiva e 

que nós esperamos que essas ações sejam feitas Senhor Presidente e demais 

Vereadores e Vereadoras aqui presentes e abrilhantando ainda mais o nosso 

Município, quero aqui agradecer também pelo dia do Enfermeiro que a Vereadora 

Vera, citou que enfermeiros e enfermeiras estão lutando o dia a dia nessa pandemia 

e que a gente espera que logo essa situação da covid-19, possa passar pra que 

possamos sair das nossas casas com segurança e poder fazer os nossos trabalhos 

a nossas atividades normais, desde já quero agradecer a todos uma boa noite um 

bom final de semana. Fez uso da palavra o Vereador João Erivaldo, boa noite a 

todos senhor Presidente, em seu nome seu saúdo a mesa Senhoras Vereadoras e 

Vereadores a população que nós prestigia aqui e as pessoas que nós assistem pelo 

portal da Câmara. Senhor  Presidente hoje eu quero vir aqui nesta tribuna parabenizar 

todos os enfermeiros (as) do nosso Município de Salinópolis, pelo dia especial e que 

são pessoas guerreiras que vem durante essa pandemia de linha de frente colocando 

se em risco para poder mudar às vezes até mesmo levar até o próprio vírus para 

dentro da sua própria casas, pra poder dar um atendimento de qualidade para os 

nossos cidadãos Salinopolitanos, então quero parabenizar a todos pelo seu dia 

especial, também gostaria de agradecer a presença da minha amiga Rosa que está 

lá no canto e da minha filha da Darliane, eu não poderia deixar de parabenizar 

também o Prefeito Kaká Sena, pelos eventos que está fazendo no nosso Município, 

o que está fazendo e o que pode ser feito ainda mais que a gente acredita e ter fé 

que cada dia pode melhorar ainda mais, está de parabéns o Prefeito por esses 

eventos que está fazendo  nas nossas comunidades, vou aguardar na minha 

comunidade tenho certeza que vai  aparecer mais desde já quero agradecer que na 

nossa associação não deixamos passar em vão o Dia das Mães, porque todos os 

anos que a gente vem da comunidade como Associação lá do bairro a gente todas 

essas datas comemorativas a gente faz o evento esse ano foi mais leve porque o 

motivo da pandemia para não fazer aglomeração, a gente tem que ter 

responsabilidade mas gostaria de agradecer a Diretoria da Associação Ponte Preta, 

pela organização do lanche pra mães só na  teve distribuição de brindes mais no dia 



 ESTADO DO PARÁ 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS  
 PALÁCIO MANOEL PEDRO DE CASTRO 
 Fundada em 07 de janeiro de 1884  

 

dos pais eles podem brincar certeza se essa pandemia já tiver passado aliviado a 

gente vai fazer o Dia dos Pais, com altura e do jeito que os pais merecem também e 

vai ser incluído os pais e as mães. Queria agradecer as pessoas que foram pra frente 

tomaram e fizeram acontecer o Dia das Mães lá no meu bairro da ponte, uma boa 

noite a todos que Deus possa nos abençoar cada dia muito obrigado. Fez uso da 

palavra Vereador Eron Teixeira,  boa  noite Srª  Presidenta da Câmara Municipal, 

Senhor 1º Secretário, senhor 2º Secretário, senhoras e senhores Vereadores (as) 

nossos amigos que nos dão prazer o que me traz neste momento é também pra me 

congratular com nossos queridos enfermeiros pela data de ontem ser o dia 

Internacional do Enfermeiro, por isso comemorado no globo terrestre todo e dizer para 

Vereadora Verinha, ficou difícil falar depois de você mais eu vi uma frase em algumas 

linhas escritas que diz assim parabéns por esta profissão difícil e muito honrada os 

grandes heróis desse país e do mundo inteiro são vocês enfermeiros e enfermeiras 

técnicos de enfermagem auxiliares e a gente pode acrescentar aqui os anjos de bata 

branca, parabéns pela vida que salvam e pelo carinho e amor com quem cuidam 

vocês são simplesmente uma maravilha pessoas incríveis donas de um coração de 

ouro a todos vocês nossa eterna gratidão a esta classe guerreira uma classe de heróis 

que mesmo em tempo de pandemia quando na primeira onda tínhamos medo de 

colocar os pés na rua, muita gente não ia nem no pátio da casa vivemos aí dias 

tenebrosos e difíceis mas esses heróis não deixaram de ir aos hospitais  aos postos 

de saúde e sinceramente esses são anjos de bata branca esse se merece como 

muitos outros de muitas outras profissão merece o nosso carinho e a nossa 

consideração. Meus parabéns a todos vocês profissionais da saúde e eu quero 

também fazer missão aqui ao dia 10 de maio aonde já falou a nobre Vereadora 

Roberta Gaia, que foi o dia do Evangélico, e tomei até a minha bíblia que fica ali em 

cima da mesa pra dizer que esta palavra vem porque a Bíblia Sagrada ela é conhecida 

como o evangelho e por isso a palavra evangélica, quero parabenizar aos Padres e 

aos pastores de todas as igrejas que professam a palavra de Deus o evangelho sacro 

de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, a essas pessoas que sem elas com certeza 

estaríamos em maus lençóis porque são elas que nos ensinam o caminho da verdade 

salmista Davi no Salmo 119, Vereadora Vera e no versículo 105, ele se referindo ao 

evangelho ele diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra é luz para os meus 

caminhos o apóstolo Paulo se referindo ao evangelho também ele diz eu não me 

envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação de todo 

aquele que crê e o próprio Jesus Cristo depois de ressuscitado ele deu uma missão 

a todos nós, foi comissionado esta missão que ide por todo mundo e pregai o 

evangelho pregar e a paz levai essa palavra a toda criatura quem crer e for batizado 

será salvo e quem não crer que não acreditar no evangelho será condenado parabéns 

a todo povo de Salinopolitano, que nós somos uma grande família evangélicas porque 

todos temos o temor de Deus em nosso coração mais uma vez parabéns para os 

nossos irmãos da Igreja Católica Presbiteriana é Mundial Universal, Assembleia de 

Deus, Testemunha de Jeová, Deus é amor enfim Metodista e etc. a todos nós que 
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aqui estamos nesta noite a este povo é evangélico e faz também a vontade de Deus 

o meus parabéns a todos muito obrigado. Usou da palavra a Vereadora Roberta 

Gaia, boa noite primeiramente gostaria de agradecer a Deus por estar vivenciando 

mais uma noite  nesta Casa de Leis e agradecer também por trazer um 

esclarecimento a nossa população na última sessão nós tivemos aqui a discussão 

sobre o Projeto de Lei nº 08/2020, que até então o nome era morar melhor porque a 

questão de esclarecimento, no final da sessão nós temos uma pauta e o Presidente 

colocou para votação e apreciação do Projeto de Lei que não estava na pauta mas 

entrou segundo ele por conta de caráter de urgência, que também nós não 

identificamos tal situação até porque a lei foi encaminhada o ano passado pelo então 

Prefeito Paulo Henrique e já estava algum tempo nessa Casa de Leis, mais segundo 

o Presidente  por conta que o Prefeito gostaria de fazer a doação muita gente 

precisando nós entendemos. Porém a Vereadora Luna hoje não se faz presente ela 

pediu vista por conta de algumas situações que segundo o Vereador alegou que teria 

causado problemas psicológico em algumas famílias que não haviam que tinham sido 

contempladas e não haviam recebido tal benefício, para que os fatos fossem 

apurados e verídicos nós fomos a Secretaria de Assistência Social junto a Secretária 

de Assistência Social Fernanda Lemos, que é  Secretária desde a gestão passada na 

qual ela nos relatou que não ouvi isso, que inclusive as pessoas que não receberam 

o benefício foi justamente aquelas pessoas que não levaram a documentação correta 

ou não abriram conta bancária em tempo hábil mas que não existiu essa questão de 

problemas psicológicos porque houve ou sugestões de fraude não aconteceu, até 

porque como eu falei a Secretaria de Assistência tem pessoas capacitadas nós temos 

conhecimento dessas pessoas Inclusive a Fernanda quero aqui parabenizar ela pelo 

trabalho que ela vem desenvolvendo frente à Secretaria de Assistência, o que 

inclusive nossa conversa com a Secretária ela sugeriu que nós acrescentássemos na 

metodologia da Lei, que o artigo sugestão da própria Secretária que fosse 

acrescentado na metodologia da Lei, porque vai até o Artigo 8º, diz assim o 

pagamento do benefício previsto nesta Lei será feito preferencialmente a mulher ela 

disse se vocês puderem acrescente na metodologia para que o pagamento fosse feito 

em duas etapas, que se o beneficiário prestasse conta da primeira etapa ele receberia 

a segunda, porque hoje ela mostrou tem contas que ninguém prestou conta marido 

que era junto a esposa foi receber benefício porque é dinheiro em conta  gente, que 

acontece o marido fez a esposa pegar o benefício quando ele recebeu ele foi embora 

e deixou a esposa na casa com os filhos sem nada e fugiu com o dinheiro, pra que 

ela pudesse se respaldar ela fez um boletim de ocorrência pra ter um respaldo está 

lá as notas, então quando a Vereadora Luna pediu vista era justamente pra que nós 

pudéssemos ter colocado essas observações até mesmo na questão da própria 

fiscalização porque a questão da Secretaria de Obras, Assistência Social, fazem parte 

que inclusive no parágrafo segundo, e no Artigo 7º, da metodologia diz o benefício 

financeiro previsto no Artigo 1º, será executado pela Prefeitura Municipal e Secretaria 

de Obras, então a própria Secretária solicitou para que nós também 
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acrescentássemos a participação da Secretaria de Obras, junto a ela na questão de 

fiscalização então só para esclarecer a nossa comunidade esse foi o motivo, porque 

eu penso e reafirmo que apenas a mudança de nome não vai sinceramente não vai 

fazer a diferença nesse Projeto de Lei, teria que ser visto com mais cautela porém a 

maioria vence é votação nós vivenciamos numa democracia e o projeto foi aprovado 

da maneira que estava, queria fazer esse esclarecimento a nossa população e 

também aproveitando aqui a fala da Vereadora Verinha, eu gostaria de parabenizar 

realmente os enfermeiros, técnico de enfermagem a minha mãe a técnica de 

enfermagem a minha sobrinha técnica de enfermagem, Luana quanto à frente do 

Hospital Regional é Técnica de Enfermagem, a Vice-Prefeita, nosso muito muito 

obrigado por tudo que a senhora tem feito e hoje essa classe trabalhadora ela vem 

lutando pra que o Projeto de Lei nº 2564/2020, seja aprovado mais o que é esse 

Projeto de Lei, e o  que altera a Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, para instituir o 

piso salarial nacional do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de 

Enfermagem e da Parteira, esses profissionais merecem ser valorizados com mais 

respeito dignidade humanidade tendo seus direitos aprovados e colocados em 

práticas então que nós possamos também quando Câmaras, lutar a gente sabe que 

é mais acima do nosso poder mais que realmente a gente torce pra que esse Projeto 

de Lei seja aprovado porque a valorização profissional desses profissionais que vem 

hoje com o bem a dona Vera citou sendo nossos anjos eles merecem porque muitos 

trabalham virando 24 horas 36 horas 48 horas direto dentro de um Hospital, um amigo 

meu que é a Técnico de Enfermagem quero parabenizá-lo ele diz assim eu tenho 

medo de dormir portanto está trabalhando que hora que eu dormir eu entro em coma 

cansado porque os profissionais de saúde hoje estão cansados então que a gente 

possa realmente valorizar os profissionais, parabéns aqui a todos pela luta que eles 

estão fazendo frente à nossa saúde municipal, hoje também é comemorado o dia de 

Nossa Senhora de Fátima a todos os católicos que são fervorosos na fé e que 

acreditam em Nossa Senhora também que ela possa estar presente todo instante na 

vida de cada um de nós, aos nossos evangélicos bem como o nosso Presidente citou 

aqui nós parabéns realmente todos nós somos evangélicos Independente de crença 

e das nossas religiões nós somos evangélicos nós possamos de fato pregar o 

evangelho não só pregar mais vivenciar ele no nosso dia a dia em nossa vida, o 

requerimento que eu dei entrada aqui na questão da restauração das duas estátuas 

referente a nossa padroeira foi uma solicitação do Professor Carlinhos, gostaria de 

agradecê-lo e dizer a nossa população também que nós Vereadores somos a voz de 

vocês como a gente sempre fala então quando você estiver ideias da necessidade 

que nosso Município precisa estamos aqui na Câmara pra receber os assim como foi 

recebido o professor Carlinho sugeriu essa reforma e reparo nas imagens pra que 

eles possam ele quanto ciclista que gosta de estar pedalando de estar vivenciando 

tudo isso com a equipe dele gosta de bater a foto quando chegam na nossa cidade e 

quando estão saindo então que eu quero agradecer a ele por essa ideia obrigado  

Professor  Carlinhos.  E pra encerrar a nossa noite na palavra livre hoje dia 13 de 
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maio, é dia de comemorar a Abolição da Escravatura e a gente se pergunta é uma 

palavra escravatura abolição, será que nós estamos vivenciando realmente até os 

dias de hoje a abolição da escravatura, porque anos atrás nós olhávamos a 

escravatura como pele cor racial mais hoje nós somos escravos tantas coisas que a 

gente precisa abolir de nossas vidas e precisa se manter distante e que a gente não 

traga novamente esse momento que foi tão triste na vida de muita gente para o nosso 

momento atual, então hoje que nós possamos vivenciar realmente a abolição da 

escravatura em todos os sentidos e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos e 

aproveitando pra dizer que nós estamos aqui sim pra fazer valer a voz do povo desde 

que seja de forma correta. Em momento algum a gente vai ser contrário aquilo que 

vai ser benefício pro nosso Município porém como eu falei pra vocês isso aqui para 

mim é muito muito importante é a Lei Orgânica do nosso Município, nosso Regimento 

Interno porque essa Casa de Leis aqui ela é um poder independente nós não somos 

funcionários da Prefeitura nós somos funcionários do povo e isso aqui é o que a gente 

tem que levar para frente, boa noite. Fez uso da palavra o Vereador José 

Raimundo, boa noite a todos novamente em nome do Presidente Eron Teixeira, 

cumprimentar mesa aos nobres Vereadores e Vereadores, o povo aqui presentes e o 

que  nos assistem pelas redes sociais, quero parabenizar os Enfermeiros e 

Enfermeiras pelo trabalho incansável seja no Hospital, Posto de Saúde, que fazem 

esse trabalho são os guerreiros os anjos de Deus, e todos que trabalham na área da 

saúde, quero parabenizar também o Prefeito Kaká Sena, pelo evento do Dia das 

Mães, belíssimo na Praça Luiz Bentes,  e as mães que receberam o benefício 

parabéns Prefeito Kaká Sena, Salinas em boas mãos e relatar aqui a minha opinião 

sobre o projeto morar melhor que foi trocado o nome por Casa Digna, eu acho que 

como 04 Vereadores não levantaram não foi aprovado o projeto pelos 04 Vereadores 

(as) que foi aprovado  foi o nome e os valores, sendo que os direitos já estava  no 

projeto se teve alguma irregularidade eu creio que seja de gestão passada, foi 

aprovado  o nome  e os valores, então se o marido como a Vereadora falou foi embora 

com dinheiro eu acho que não apresenta o documentação nenhuma pessoa que 

recebeu como gastou o dinheiro isso aí já devia ter feito a lei em gestão passada e 

agarrado como seria aplicado etc. Então gente eu quero deixar bem claro aqui que os 

09 Vereadores que se levantaram pra aprovar o projeto com o nome Casa Digna, os 

valores que foram de 3 a 5, nós estamos de parabéns, agora os 4 Vereadores (as) 

que não levantaram não aprovaram o projeto isso é a minha opinião Presidente, muito 

boa noite a todos. Fez uso da palavra o Vereador Dalte,   boa noite a todos, Senhor 

Presidente, 1ª Secretária, 2º Secretário, todos que nós assistem pelas redes sociais, 

nesta noite quero parabenizar o nosso Prefeito Kaká Sena pelo evento que fez na 

praça no Dia das Mães, evento tão lindo e que vem fazendo pelas nossas vilas no 

sábado vai ser no São Bento e Santo Antônio, parabenizar todos os enfermeiros são 

profissionais cansável principalmente nessa pandemia, eu falo porque na vila aonde 

eu mora eles iam nas casas visitar então estão de parabéns, e Vereadora você tem 

toda razão de falar, mais como o nosso Vereador aqui falou certo, agora vou falar de 
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outra coisa que está acontecendo vocês falaram da mudança só que não estão 

tocando em transporte que está fazendo falta no nosso Município, o rolo e o carro 

pipa que até o momento ainda não veio  cobrar do gestor todo tem direito agora tem 

que cobrar também o que  está faltando no Município, estamos precisando muito 

Presidente, e só  vamos descansar quando chegar pra porque o Município está 

precisando não é seu João da Ponte, pra tapar o buraco precisa do rolo compressor, 

tenho só agradecer a todos e o nosso Prefeito está de parabéns e uma boa noite a 

todo. Fez uso da palavra o Vereador João Erivaldo (3 minutos) boa noite a todos 

nobre Vereadora nós temos tempo suficiente pra vocês que pediram vista, eu entendi 

que você estavam enrolando pra não aprovar o projeto, a gente queria e que o nosso 

povo quer que a gente haja nessa Câmara com responsabilidade certo e a senhora 

foi contra o Projeto, está aqui o nobre Vereador Zeca acabou de confirmar, então não 

venha aqui dizer o que a gente tem que fazer ou não, eu tenho certeza que a senhora 

foi lá na Secretaria de Assistência Social buscar informação que a gente colocou aqui 

eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas não receberam, agora eu não sei como 

a outra Vereadora que pediu vista ela falou que muitos usaram o dinheiro pra poder 

comprar moto, e gente quer fazer diferente o nosso de papel de fiscalizador se a lei 

deu errada no anterior mais a gente está aprovando a correta mudando os valores e 

o nome e vamos fiscalizar que esse é nosso papel  vamos fazer nosso trabalho 

direitinho e hoje o nosso Presidente Eron Teixeira, colocou em votação a gente viu 

que estava nós enrolando pedindo vista pra que se a lei veio errado foi da outra 

gestão, Presidente eu fico muito triste de ver uma situação que a pessoa diz que 

trabalha para o povo pro o povo Salinopolitano, quando chega numa hora de uma 

votação aqui na Câmara, não se levanta pra aprovar e que foi que aconteceu 09 

Vereadores se levantaram pra mudança de nome e dos valores estão foram duas 

coisas votados então só que você tentou e perdeu agora vem contar uma de boazinha 

aqui, aí eu fico indignada meu Presidente, uma boa noite a todos. Pede a palavra a 

Vereadora Roberta Gaia, como Vereador  falou a mim só para esclarecer gente se 

você reprisaria o vídeo e a fala do nosso Presidente ele diz assim pra quem for a favor 

da mudança da Lei na íntegra fiquem sentados  pra quem sabe não na íntegra é da 

maneira que está a lei digitada no papel, ele disse assim e quem sou a favor da 

mudança do nome da Lei fiquem de pé, então eu fui contra, eu fui contra mudança 

do nome, e a primeira pergunta que ele falou foi quem for a favor do Projeto de Lei na 

íntegra com nome e com todos os artigos eu fiquei sentada, inclusive não foram 09, 

e sim 08 Vereadores, porque o Presidente não levantou também, então nós (04) 

quatro Vereadores (as) nós somos a favor sim do Projeto que for bom pro povo e a 

leitura foi na íntegra e nós aprovamos, agora quando é dito que o Presidente leu quem 

era a favor do mudança do nome do projeto fiquem de pé, eu realmente não sou 

a favor da mudança porque acho que não vai influenciar mais sim a mudança do 

Artigo como a Secretária solicitou faria diferença ela fez parte da gestão passada é 

da atual gestão, então ela sabe das responsabilidades é muito bem competente a 

fazer tudo isso então população assistam os vídeos que bom que nós temos aos 
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nossos canais portal do sal portal da Câmara que bom. Presidente, só pra deixar 

bem claro quem está nós assistindo que o Presidente só vota quando a matéria estiver 

empatado os votos aí o Presidente desempata não havendo empate não tem 

necessidade do Presidente votar. A seguir o Presidente passou para a 1ª parte: 

colocou em discussão a ata da 5ª reunião ordinária realizada no dia 08 de Abril, 

não havendo manifestação ao contrário na discussão da ata, foi aprovada por 

unanimidade dos Vereadores e Vereadoras presentes. Colocou em discussões os 

requerimentos Nº 66/2021, autoria do Vereador Antônio Carlos, pedindo ao 

Prefeito Municipal o serviço de construção de galeria meio-fio pavimentação asfáltica 

na Rua Pedro Resende antiga a Rua do Porto na Vila do Alto Pindorama. Nº 67/2021, 

autoria do Vereador Antônio Carlos solicitando ao Prefeito Municipal, seja cedido 

um carro para ficar disposição do Posto de Saúde da Vila de Coremas. Nº 68/2021, 

autoria do Vereador Eron de Carvalho Teixeira, pedindo ao Prefeito Municipal a 

construção de uma arena sintética e uma academia ao ar livre no antigo campo do 

osso no bairro do Porto Grande nesta Cidade. Nº 69/2021, autoria do Vereador 

Rosinaldo Miranda, pedindo ao Prefeito Municipal solicitando a limpeza das ruas 

Cláudio Mendonça e Manoel Pedro de Castro nesta Cidade. Nº 70/2021, autoria do 

Vereador Dalte Gomes, solicitando ao Prefeito Municipal a implantação de uma 

academia ao ar livre nas Vilas de São Bento Santo Antônio de Urindeua e 

Derrubadinho. Nº 71/2021, autoria do Vereador Argeo Correa, pedindo ao 

Executivo Municipal, a conclusão do recapeamento asfáltico e drenagem das Ruas 

Claudomiro Barros e Santa Inês no Bairro São Tomé. Na discussão deste 

requerimento a Vereadora Roberta pediu a palavra, eu gostaria de fazer uma 

observação nessa questão do requerimento do nobre Vereador, que a Rua Santa Inês 

no Bairro São Tomé, a Vereador Luna já solicitou o requerimento inclusive na sessão 

passada ele foi aprovado, então assim que faça só uma modificação pra tirar da 

questão da pavimentação asfáltica da Travessa Santa Inês no Bairro São Tomé. Após 

a discussões dos requerimentos o Presidente colocou em aprovações os 

requerimentos, todos foram aprovados por unanimidade pelos Vereadores e 

Vereadoras presentes. Depois passou 2ª parte: passando para a Comissão de 

Constituição e Justiça, 02 Projetos de Decreto Legislativo, dando denominação de 

ruas da nossa cidade. Antes de encerrar só lembrando que amanhã acho que já foi 

colocado nos grupos nós vamos receber aqui a visita da Desembargadora Luiza 

Nadja, às 14 horas aqui na Câmara Municipal. Em seguida encerrou a sessão 

marcamos a próxima para o dia 20 de maio no horário regimental. E para constar eu, 

Roberta Graziele Pinheiro Gaia, 1ª Secretária lavrei a presente ata depois de 

aprovada será assinada pelos Vereadores e Vereadoras presentes. Palácio Manoel 

Pedro de Castro, 13 de maio de 2021. 
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