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Ata da 12ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura da 

Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no 27 de maio de 2021.   

 

 

Aos 27 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 ao 1º Secretário  Rosinaldo Miranda, fazer a chamada nominal dos 

senhores Vereadores e Vereadores, de acordo com o livro de presença estavam 10 

Vereadores (as) presentes, falta justificadas da Vereadora Roberta Gaia, dos 

Vereadores Antônio Carlos, Denys Lucio. Na ora do expediente o 1º Secretário fez 

a leitura do oficio nº 036/2021 da SEMAD, solicitando o espaço da Câmara Municipal 

para a realização da audiência pública no dia 02 de junho, sobre PPA-2022 a 2025. 

A seguir o Presidente passou para o grande expediente para apresentação de 

requerimentos projetos de leis e resolução. Como nenhum Vereador apresentou 

requerimento o Sr. Presidente passou para assuntos livres. Fez uso da palavra a 

Vereadora Luna Gabriela, boa noite a todos, gostaria de cumprimentar a mesa na 

pessoa do Sr. Eron Teixeira, cumprimentar os senhores Vereadores e Vereadoras, 

a comunidade aqui  presente e os que nos acompanham pelas redes sociais, hoje o 

meu momento de palavra livre é basicamente uma nota de repúdio e uma 

homenagem a 02 profissionais extremamente qualificadas e que foram demitidas 

sem justa causa e sem motivo a parente apenas por imaturidade ou 

responsabilidade da administração pública. Hoje quero dedicar esse momento da 

palavra livre a minha mãe Sônia Cunha, dedicada há 21anos de educação pública 

municipal, não esteve contratada em 2021, por privilegio por ser minha mãe ou por 

ter algum resquício de privilegio político, e foi simplesmente demitida sem justificativa 
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alguma apenas por imaturidade, irresponsabilidade e perseguição da gestão pública 

do Prefeito, da Secretária de Administração, por considerar que eu como Vereadora 

faço oposição a administração pública. Gostaria de esclarecer que eu não estou 

questionando a demissão mais estou abominando a maneira e a razão, eu não 

posso questionar porque o fato é que demissão e contratação é uma prerrogativa de 

Executivo, ele tem esse direito essa decisão está nas mãos dele portanto eu não 

posso questionar a sua atitude. Porém o que me indigna e o que me traz aqui a 

questionar é a maneira injusta inadequada irresponsável e imoral com que foi feito 

simplesmente pelo fato de eu como Vereadora, não concordar com a postura e a 

conduta do Prefeito e da Secretária de Administração, porém mesmo, como não 

concordando com a conduta em nenhum momento nesta Casa de Leis, eu fui uma 

oposição irresponsável porque durante estarmos aqui fazendo os nossos trabalhos 

na Câmara Legislativa, nada foi travada inclusive justificar que o único projeto vindo 

oriundo da Prefeitura Municipal da gestão de 2021, chama-se habilitação cidadã que 

ainda está em análise pra ser aprovada, os demais Conselho Municipal de 

Educação, Conselho do Fundeb, são rotineiros fazem parte são instrumentos da 

administração pública, portanto não foi um projeto novo e ainda assim todos 

aprovados com cuidado os dois projetos apresentados Morar Melhor que hoje 

mudou pra Casa Digna, e o Micro Crédito, foram projetos remanescentes da gestão 

passada também aprovados por esta Casa de Leis, por unanimidade portanto gente 

em nenhum momento esta Câmara os Vereadores que são considerados oposição 

estão travando qualquer que seja o  serviço ou atividade da gestão pública. E a 

minha mãe foi demitida se for justificada  a questão do nepotismo que eu acredito 

que administração pública, não tem a coragem de justificar esse motivo pelo fato de 

ter empregado muitos profissionais por previlégios políticos talvez ele não discuta e 

não justifica essa demissão, então eu quero dizer que essa é uma nota de repúdio, 

pela imoralidade, pela irresponsabilidade porque são profissionais de qualificação e 
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que estavam sendo e ainda sim tem muitos profissionais qualificados que 

infelizmente estão sendo oprimidos até pra falar e cumprimentar a gente na rua eles 

estão com medo, isso é muito triste, o mais triste ainda é porque vem de um gestor 

o qual eu como candidata, minha mãe e muitas famílias que hoje estão passando 

pelo mesmo problema defenderam o seu caráter acreditamos fomos nas casas 

pedimos votos e defendemos muitas vezes o seu caráter, quando a própria 

comunidade questionava que ele era um  playboy e nós defendemos o seu caráter. 

Então o que foi mais ainda, é essa incoerência essa contradição porque a gente é 

consciente que administração pública tem o total domínio de contrata e de distrato é 

uma prerrogativa dele mais que ele tenha hombridade de reconhecer as pessoas 

que lhe levaram aonde estar naquele assento, e que ele tenha justificativa descente 

pra colocar profissionais qualificados na rua, me solidarizo também a Tia Amoras 

Fortunata Técnica de Enfermagem, mãe da Vereadora Roberta Gaia, que também 

foi demitida pela mesma imoralidade, irresponsabilidade, porque ela esteve e está à 

frente da Unidade  de Saúde do São Vicente, estava até ser demitida e também fez 

parte da UTI MÓVEL, fazendo 16 viagens num período árduo de pandemia e não 

recebeu por isso, portanto que eu peço inclusive pra administração pública para o 

Prefeito, pra Secretária de Administração, tenha o cuidado adcencia e a hombridade 

de reconhecer esses profissionais falam e cumpram  porque o que me entristece é 

ouvir discurso demagogos, críticas e julgamento a outras pessoas, estarem fazendo 

da mesma forma ou até pior porque estão fazendo com gente que colocaram ele lá, 

então tanto faz eu sei que ele vai continuar demitindo gente até porque nós já 

estamos indo pra 06 meses de administração pública, e só que a gente  ver é distrato 

demissão e matéria em facebook, se resume basicamente a isso, então é uma nota 

de repúdio recebam aqui, a minha homenagem, o meu orgulho de ter Sônia Cunha, 

como minha mãe, uma excelente profissional de educação, e que não é isso que vai 

desqualificar e nem tirar o seu profissionalismo Tia Fortunata Amoras, receba o meu 
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carinho, minha solidariedade e aqui fica a minha indignação, eu peço que 

simplesmente quando eles estiverem essas atitudes que são prerrogativas do 

Executivo, que tenham a moralidade  que façam com cuidado e que respeitem essas 

pessoas que levaram eles a estarem lá, muito obrigado e boa noite. Pede a palavra 

o Vereador Marcelo Sandro, em seu nome eu cumprimento a mesa, boa noite aos 

público presentes e os que nos assistem pela rede sociais. Sr. Presidente 

primeiramente quero agradecer a Deus, por essa oportunidade de ele ter me 

permitido a saúde, isso nunca foi deixar de cumprimentar toda essa oportunidade 

que Deus tem me concedido. Senhor Presidente primeiramente parabenizar o nosso 

Prefeito Kaká Sena, que tem trabalhado de uma forma especial e o Prefeito vai pro 

sexto mês de mandato, ao qual é um compromisso muito difícil mais eu posso dizer, 

que é não tão difícil bastante pra que ele venha baixar a cabeça e deixar a sua gestão 

cair nos descredito a gente sabe muito bem que ter nas mãos uma Prefeitura não é 

pra qualquer pessoa Senhor Presidente, quando uma pessoa toma uma atitude de 

tomar a frente de um Município como esse João da Ponte, realmente é  porque tem 

certeza do que ela vai fazer, a gente sabe que muito coisas tem acontecido desde o 

primeiro dia deste ano de 2021, que vem tentando ser pedra de tropeço na 

caminhada do Prefeito Kaká Sena, só que a gente não vai deixar que essas pessoas 

se levantem pra querer tentar desestruturar um governo de uma pessoa serena, 

transparente, verdadeiro que quer trabalhar por todos não é por alguns é  por todos.                              

Digo com muito orgulho a pessoa que não fazia parte do grupo de campanha do 

Prefeito Kaká Sena, porque era situações pessoais, mais não com o mesmo mais 

hoje eu carrego esse orgulho dentro do peito de levar o nome do Kaká Sena, por 

onde eu tenho passado seja nos bairros ou nas vilas do Município, agora a gente 

não pode deixar que essas pessoas venham querer desestruturar uma gestão que 

quer trabalhar muito e se ainda não trabalhou foi porque a gestão passada deixou 

um rombo deste tamanho, agora pessoas que sobe na tribuna pra dizer que 
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aconteceu isso ou aquilo mais antes levantavam com orgulho o nome do Prefeito 

Kaká Sena, e porque hoje essas pessoas não querem andar de mãos dadas com o 

Prefeito Kaká Sena, então porque essas pessoas agora não querem trabalhar com  

o Prefeito, porque essas pessoas hoje agora insiste em prejudicar a gestão desse 

caro amigo deste Prefeito que quer trabalhar quer fazer o melhor pelo nosso 

Município, Sr. Presidente na verdade tem pessoas que só querem falar mais não 

querem ouvir, eu só lamento eu sei entrar e respeito a fala de qualquer pessoa que 

usar essa tribuna, quero dizer mais uma vez Prefeito Kaká Sena, faça sol, faça chuva 

e o pau que for podre que se quebre que eu sou o senhor até o final, uma boa noite 

a todos. Pede a palavra o Vereador Argeo Corrêa, cumprimentando a todos, nesse 

momento da palavra franqueada dá os meus parabéns para Srª Zaira Monik Barros, 

Bióloga- Coordenadora de Educação Ambiental da SEMMA, onde está fazendo um 

ótimo trabalho juntamente com a comunidade do bairro do guarani II, andando de 

casa em casa, onde vão fazer mobilização do meio ambiente, fazendo coleta de 

pneus, garrafas, e promover palestras e cursos de reciclagem, essa atitude foi muito 

bem louvável formulada pelos Secretários Municipais, no qual até o Prefeito Kaká 

Sena, no último vídeo que fez parabenizou os Secretários pelo ótimo trabalho que 

estão fazendo, conversando com a Zaira falou que está muito contente de um 

trabalho de um sonho que ela está saindo do papel pra vida real, isso é um trabalho 

que foi colocado pelo órgão da SEMMA, e o Prefeito está dando o maior apoio. 

Acredito que com esse trabalho realizado nesses bairros o povo vai ter mais 

consciência na coleta dos lixos. Fez uso da palavra o Vereador João Erivaldo, boa 

noite a todos e o povo que nós assistem pela rede sociais, Senhor Presidente fiz 

uma promessa quando eu estava no palanque de lutar pelo meu povo de buscar 

melhorias e quando a gente coloca Projeto de Lei aqui na Câmara ou seja de autoria 

de qualquer Vereador, ou do Executivo é obrigação nossa aprovar então nós 
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estamos fazendo o nosso papel, acredito que o nosso Prefeito está preocupado com 

a nossa população e ele vai também trabalhar pelo nosso povo, mais o que eu vejo                             

que muitos dos nobres Vereadores estão querendo atrapalhar sim, porque temos 

apenas 06 meses de governo e essas pessoas que hoje estão criticando faziam 

parte e subiam no palanque, meu povo se vocês lembram dos meus discursos no 

palanque eu dizia Kaká Sena conta comigo pra que der e vier vamos buscar 

melhorias pro nosso Município, e aqui nessa tribuna meu Presidente não vai ser 

diferente se tiver coisa errada eu vou cobrar porque esse é o meu papel de 

legislador, vamos fazer o nosso papel direitinho só tem a ganhar é o nosso Município, 

mais tem muito torcendo que isso não aconteça mais Deus proverá, eu sou grato a 

todas as pessoas que depositaram voto de confiança nesse caboclo aqui que 

acreditaram eles podem ter a certeza que eu não vou decepcioná-los, Presidente 

vou lhe falar uma coisa, quando surgiu a situação de um mês atrás essas pessoas 

estavam do nosso lado nós erámos 10, agora não entendo o que foi que aconteceu 

sinto muito pra quem não cumpre com as palavras, digo ao meu povo, conte com o 

Vereador João da Ponte, que estará reivindicando melhorias vendo a solicitação do 

povo pra poder trazer pra esta Casa de Leis. Também Presidente o Sr. lembra que 

na posse teve um cidadão que mandou encerrar o meu discurso, e hoje ninguém vai 

parar esse caboclo aqui, boa noite a todos. Usou da palavra o Vereador Naldo 

Miranda, cumprimentando a mesa e os demais Vereadores e Vereadora, quero 

elogiara administração do nosso Prefeito Kaká Sena, a Rua Mauriti há 20 anos, que 

não me falha a memória não tinha sido vista por outros gestores, e hoje essa rua 

ficou muita bonita o Prefeito está de parabéns está trabalhando outra entre o campo 

do São José e a Cosanpa do Bairro Bom Jesus, aquela rua está ficando bonita vai 

ser feito o meio fio depois vem o asfaltamento, eu só tenho que elogiar o Prefeito 

Kaká Sena, pelo trabalho que vem fazendo na nossa cidade nesses 06 meses, 

pegou tudo travado mais aos pouco vai destravando, só quero dizer uma coisa pra 
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quem estão criticando o Prefeito vou falar uma coisa deixa o homem trabalhar, boa 

noite. Usou da palavra o Vereador Eron Teixeira, cumprimentou todos os presentes 

boa noite, só pra me congratular com o Governador do Estado do Pará, pelos 

investimentos que está fazendo na nossa Cidade, me refiro à Casa da Cultura a 

Universidade Federal do Pará, que presenteou a essa cidade com o prédio belíssimo 

na fonte do caranã, além de ser estatus pra nossa cidade será de grande valia para 

os estudantes, professores e toda a classe estudantil e pra resgatar a nossa história 

penso que ali vai ser um arquivo muito da história do povo salinense, me congratular 

também com o Governador pelo investimento de mais de cinquenta milhões de reais, 

falo do cais de arrimo da Avenida Beira- Mar, que passa em frente da Câmara. Srª 

e Senhores Vereadores, lembro-me ainda no meu primeiro mandato de Vereador, 

faz muito tempo eu não sou de decorar data foi feito um cais de arrimo aqui nessa 

avenida, eu fui contra aquele cais de arrimo pela maneira que foi executado que não 

levou se quer uma saca de cimento foi feito com uns balaios feitos de alumínio e de 

arame, convocamos na época o Engenheiro pra vim dá uma explicação porque 

nunca vimos uma coisa daquela, ele dei uma explicação aonde eu, e o saudoso 

Vereador Raimundo Nogueira, fomos contra entramos na Justiça pra tirar o nosso 

nome da placa de inauguração, Srs e Srª Vereadora, com menos de um ano aquele 

cais de arrimo estava todo amontoado no em frente do bosquinho e  a maré de março 

pegou todo o cais de arrimo e está até hoje e a vegetação está cobrindo pra que a 

gente não passe lá e fiquem com vergonha do que aconteceu a Empresa que 

construiu não veio dá manutenção e nem se explicou pra nossa surpresa passaram-

se anos e fizeram outro cais de arrimo construído ai tombado e mais milhões e 

milhões enterrados outros jogados fora, e a pessoa que fez esse segundo cais de 

arrimo que até hoje está inelegível justamente por causa do cais de arrimo, e teve a 

cara de pau de estar no palanque do Governador, eu digo sinceramente meu amigo 

João, que se fosse eu teria inventado uma viagem bem longe pra não passar 
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vergonha de estar em cima de uma palanque em frente de uma obra mal 

intencionada que só vem trazer prejuízos pra nossa cidade, esses dois cais de 

arrimo tivesse até hoje o Governador estaria investindo em mais de cinquenta 

milhões em outras necessidades na nossa cidade, ainda hoje vim Engenheiro ai na 

frente que esta Câmara Municipal  apresar da obra ser do Governo do Estado, vamos 

fiscalizar porque cair o prejuízo é muito grande. Segunda feira, foi comemorado o 

dia da adoção fiquei muito alegre o meu primeiro casamento a minha esposa não 

podia engravidar e resolvemos criar 10 crianças, mais a prova a Deus levou e 

conseguimos criar e adotar 02 jovens senhoras lindas e outro rapaz de nome Elber, 

Ester, Jordana, quem poder faça isso que os céus se agrada isso é muito bom.             

Depois o Presidente passou para a 1ª parte. Está em discussão as atas da 6ª e 7ª 

reunião ordinária, realizadas nos dias 15 e 22 de abril, não havendo manifestação 

contrário nas discussões das atas, foram aprovadas por unanimidade dos 

Vereadores e Vereadoras presentes. Está em discussão o 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. Não havendo manifestação ao contrário do parecer nº 06/2021, da 

Comissão de Justiça o referido Projeto de Lei, foi aprovado por unanimidade dos 

Vereadores (as) presentes.  Está em discussão o Projeto de Lei nº 01/2021, veda a 

nomeação de cargos públicos no Município de Salinópolis. O Vereador Rosinaldo 

Miranda, pediu vista do Projeto de Lei. Está em discussão o parecer nº 07/2021, da 

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

Executivo dando denominação de Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental “OSCARINA MAIA DIAS”. Não havendo manifestação ao contrário no 

parecer da Comissão de Justiça, foi aprovado por unanimidade.  Está em discussão 

o Projeto de Lei dando denominação de Escola Municipal de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental de OSCARINA MAIA DIAS. Depois foi aprovado o Projeto de 
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Lei por unanimidade. Está em discussão 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. Não havendo manifestação ao 

contrário do parecer da Comissão de Justiça do Projeto de Indicação nº 03/2021, foi 

aprovado por unanimidade. Depois colocou em discussões os seguintes 

requerimentos: Nº 79/2021, assinado pelo Vereador Denys Lucio, Vereadoras Luna 

Gabriela, Roberta Gaia, Vera Lucia, pedindo para o Prefeito Municipal a construção 

de uma área coberta na Unidade de Saúde da Vila do Alto Pindorama, para colocar 

o lixo hospitalar. Nº 80/ 2021, assinado pelos Vereadores: Eron Teixeira, Rosinaldo 

Martins, André Barros, Argeo Corrêa, João Erivaldo, José Raimundo, Antônio 

Carlos, Dalte  Gomes, Marcelo Sandro, solicitando ao gestor municipal, a  

construção de um centro de convenção na rotatória que dá acesso à praia da atalaia.  

Nº 81/2021, autoria do Vereador Dalte Gomes, pedindo ao Prefeito Municipal 

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

para preparar as terras para os agricultores rurais de todas as vilas, fazerem os seus 

plantios. Nº 82/2021, autoria do Vereador Rosinaldo Martins, solicitando ao Prefeito 

Municipal, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, seja feito um 

parquinho na fonte do caranã. 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: 

Não tendo matéria para ser encaminhado para as Comissões. Encerrou a reunião 

marcando a próxima para o dia 02 de junho no horário regimental. E para constar eu 

Rosinaldo Martins Miranda, assumindo a 1ª Secretaria lavrei a presente ata, depois 

de aprovada será assinada pelos Vereadores e Vereadoras presentes. Palácio 

Manoel Pedro de Castro, 27 de maio de 2021. 
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