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Ata da 11ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura da 

Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no 20 de maio de 2021.   

 

Aos 20 dias do mês maio de 2021, nesta Cidade de Salinópolis, no prédio da Câmara 

Municipal Salinópolis, Palácio Manoel Pedro de Castro, situado na Avenida Beira- 

Mar nº 1117, precisamente as 19:00 horas o Sr. Presidente iniciou a sessão  

solicitando a 1ª Secretária  Roberta Gaia, fazer a chamada nominal dos senhores 

Vereadores e Vereadores, de acordo com o livro de presença estavam 12 

Vereadores (as) presentes falta justificada através de atestado médico do Vereador 

Antônio Carlos Gonçalves Rufino. Na ora do expediente a 1ª Secretária fez a leitura 

dos expedientes recebidos da Prefeitura Municipal: Ofício Nº 33/2021, 

encaminhando a cópia sancionada da Lei Municipal nº 2.916/ 2021, Dispõe sobre a 

Reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-CACS/FUNDEB, no 

âmbito do Município de Salinópolis. Nº 34/2021, encaminhando a cópia sancionada 

da Lei Municipal nº 2.917/202, Dispõe sobre a Reestruturação do Conselho 

Municipal de Educação-CME no âmbito do município de Salinópolis, criado pela Lei 

Municipal nº 2.854 de 10 de Junho de 2012. A seguir o Presidente passou para o 

grande expediente para apresentação de requerimentos projetos de leis e resolução. 

Vereador João Erivaldo, Boa noite quero saudar mesa em nome do Vereador 

Presidente Eron Teixeira, e os demais Vereadoras e Vereadores, a comunidade 

presentes e os que nós assistem pelo Facebook, portal do sal e da Câmara, o que 

me traz hoje nessa tribuna, para fazer a leitura do requerimento nº 80/2021, coletivo 

dos nove Vereadores, para o Prefeito Municipal Carlos Alberto de Sena Filho, 

solicitando a construção de um Centro de Convenções na rotatória do trevo da 

Atalaia, na PA- 444. Vereadora Luna Gabriela, apresentou Requerimento nº 

79/2021, seja enviado expediente ao Prefeito Municipal Senhor Carlos Alberto de 

Sena Filho, requerendo a construção de uma área coberta na Unidade de Saúde da 

Família da Vila do Alto Pindorama. Vereador Rosinaldo Martins, apresentou 

requerimento ao Sr. Prefeito Municipal Carlos Alberto de Sena Filho Prefeito 

Municipal, que seja feito um parquinho infantil na Fonte do Caranã, com diversos 

brinquedos feitos de material reciclado com o apoio da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. Vereador André Barros, apresentou requerimento seja encaminhado ao 

Senhor Carlos Alberto de Sena Filho- Prefeito Municipal, que interceda junto a 

Equatorial energia, o posteamento do bairro da Portelinha na Vila de Cuiarana neste 

Município.  Vereador Dalte Gomes, apresentou requerimento após aprovação seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto de Sena 

Filho, autorizar a Secretaria Municipal de Agricultura, disponibilizar um trator de 

esteira pra preparar as terras para os agricultores rurais de todas as Vilas do nosso 

Município que precisam desses serviços. Logo após o Sr. Presidente passou para 

assuntos livres. Fez uso da palavra o Vereador Rosinaldo Miranda, boa noite a 

todos que me traz aqui Presidente é para agradecer  e parabenizar o nosso Prefeito 
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Kaká Sena, pela ação daquele Bairro São Tomé, na semana passada nós estivemos 

lá Vereadores, constatamos que a perda foi grande em várias casas e várias famílias 

perderam os seus pertences como colchão geladeira e outros objetos, e o Prefeito 

também se fez presente vendo a situação de cada família ele procurou ajudar 

mandou comprar 25 colchões pra doar a cada família que foi atingida é por isso que 

eu estou vindo aqui agradecer pela essa situação e por essa ação que ele fez lá está 

de parabéns, doou também Presidente 40 cestas básicas pra cada famílias que 

foram atingidas e o nosso Prefeito vem fazendo um trabalho se esforçando para 

agradar a todos, por isso ele está de parabéns. Outra situação Presidente, eu ando 

bairro por bairro dia a dia vendo cada situação aonde eu cheguei num bairro e dei 

com uma senhora uma mãe que estava precisando de uma ajuda, aquilo me doeu o 

coração de ver aquela mãe chorando pedindo ajuda e a gente sem poder fazer nada, 

ela falou que foi várias pessoas lá prometeram ajuda a ela a filha dela ela ia se operar 

de câncer de mama, é complicado Presidente a pessoa esperar do SUS e não ser 

atendido e procurar a situação particular e não ter o dinheiro pra pagar eu fiquei 

muito emocionado de ver aquela situação, ela me relatou o que aconteceu 

Presidente, então eu fiquei muito triste e muito sentido de pessoas que foram lá 

denegrir a imagem do Prefeito, aonde ela falou que ia procurar o Prefeito e falaram 

não perca seu tempo não vai atrás do Prefeito ele não vai lhe ajudar ele não vai lhe 

atender, finalizando que eu não quero me prolongar essa senhora e mãe amanhã 

vai se operar Presidente e o Prefeito Kaká Sena, ajudou essa  família  ajudou essa 

moça e amanhã está indo fazer a cirurgia não é barato Presidente é um pouquinho 

caro mais Graças a Deus o nosso Prefeito está de parabéns ajudando essa família, 

era um sonho dessa mãe operar esse câncer de mama vai ser tirado o seio, boa 

noite a todos. Depois o Presidente passou para a 1ª parte.  Solicitou a Relatora 

Vereadora Luna Gabriela, fazer a leitura do parecer nº 06/2021, da Comissão de 

Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº 001/2021, autoria do Vereador 

Denys Lúcio, veda a nomeação de cargos públicos no Município de 

Salinópolis. Depois prosseguiu com a leitura do parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça do Projeto de Lei nº 003/2021, autoria do Poder 

Executivo dando denominação de Escola Municipal, do parecer nº 08/2021, da 

Comissão de Constituição e Justiça do Projeto de Indicação nº 03/2021, autoria 

do Vereador Denys Lúcio, a criação de uma casa de apoio em Belém-Pará aos 

pacientes de Salinópolis, ao amparo e proteção a doentes. Depois colocou em 

discussões os seguintes requerimentos: Nº 72/2021, autoria do Vereador José 

Raimundo, pedindo para o Prefeito Municipal autorizar o setor de departamento de 

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

Santa Maria no Bairro Nova Brasília. Nº 73/2021, autoria do Vereador Rosinaldo 

Martins, solicitando ao gestor municipal, a recuperação de duas pontes que fica no 

trapiche do Porto Grande. Nº 74/2021, autoria da Vereadora Roberta Gaia, 

pedindo ao Prefeito Municipal a reforma e revitalização das estátuas de Nossa 

Senhora do Socorro de nossa cidade. Nº 75/2021, autoria do Vereador João 



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

 

Erivaldo da Silva, solicitando ao Prefeito Municipal, solicitar através da Secretaria 

Municipal de Obras, que realizem os serviços de empiçarramento da rua do último 

atalho que dá acesso a ponta da sofia a praia do Atalaia. Nº 76/2021, autoria do 

Vereador Marcelo Sandro, solicitando do Prefeito Municipal autorizar Secretaria 

competente providência ao serviço de recapeamento asfáltico na rotatória do Trevo. 

Nº 77/2021, autoria do Vereador André Luiz, pedindo para o Executivo Municipal 

autorizar Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou uma empresa especializada que 

possa fazer um estudo técnico de impacto ambiental no lixão que fica localizado na 

PA- 124, estrada do Cuiarana. Nº 78/2021, autoria do Vereador Argeo Correa, 

pedindo ao Prefeito Municipal providenciar o serviço de pavimentação asfáltica das 

ruas no entorno da orla do maçarico. Após as discussões dos requerimentos não 

havendo manifestação ao contrário todos foram aprovados por unanimidade 

pelos Vereadores e Vereadoras presentes. Depois o Presidente passou para a 2ª 

parte: passando para a Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Lei 

Complementar nº 01/2021, autoria do Poder Legislativo. Antes de encerrar a sessão 

deu um aviso segunda-feira dia 17, foi uma Comissão de Vereadores a Belém e nós 

protocolamos um convite para Equatorial mandar o representante até a nossa 

Cidade, até marcamos uma reunião no dia 25, penso que a próxima terça-feira nós 

protocolamos esse convite levando em consideração os diversos problemas que tem 

na nossa cidade como nossas lâmpadas ficam oscilando a gente quer saber também 

quando vai ser inaugurado o linhão tem muitas ruas principalmente nas periferias 

que estão faltando posteamento, e hoje à tarde um cidadão até esqueci o nome ele 

confirmou a presença para o dia 25, mais o José Luiz ligou mais ainda vai oficializar 

e peço a todos os Vereadores que venham pra reunião e vamos solicitar também 

concordando com vocês que no final se ele tiver um tempinho a gente pegue o nosso 

carro e deu uma voltinha com ele na nossa cidade para levá-lo diretamente aos 

pontos eu penso que ali pro lado do Amarelinho está faltando muito posteamento e 

você sabe que andam muito na cidade sabe onde está faltando pra ele sentir mesmo 

na pele o que está faltando pra não ficar só na reunião. Em seguida encerrou a 

reunião marcando a próxima para o dia 27 de maio no horário regimental que Deus 

continue abençoando todos os Vereadores tenham uma boa noite e um final de 

semana feliz. Amanhã será um dia de festa na nossa cidade com inauguração e 

vamos ouvir o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Governador, Deus 

continue em nossas vidas e no nossos corações. 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, 20 de 

maio de 2021. 
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