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Ata da 16ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª 

legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 

05/08/2021.   

Aos 05 dias do mês Agosto 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 reunião   solicitando a 1ª Secretária Roberta Gaia, fazer a chamada nominal dos 

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

12 Vereadores (as) presentes, falta justificada do Vereador Argeo Corrêa. A seguir 

a 1ª Secretária fez a leitura do oficio nº 059/21, da Prefeitura Municipal de 

Salinópolis, encaminhando o Projeto de Lei nº 008, de 29 de junho do Plano 

Plurianual do Município de Salinópolis (PPA) para o quadriênio de 2022 a 2025. 

No horário de liderança o Vereador João Erivaldo usou a palavra, dando boa 

noite a todos, o que me traz hoje nesta tribuna para falar sobre o meu partido 

PDT, onde reuni com o Presidente Dr. João, onde solicitei apoio para o evento do 

domingo alegre da minha comunidade em comemoração no dia dos pais e 

também da vitória do Vereador João da Ponte, fico agradecido de ter feito a 

solicitação ao Sr. Presidente onde  meu deu grande apoio e que o nosso partido 

aqui em Salinas tem uma representação aqui na Câmara e vamos alavancar o 

nosso partido aqui nesta tribuna. A seguir o Presidente passou para o grande 

expediente para apresentação de requerimentos projetos de leis e resolução. 

Vereador Antônio Carlos, apresentou (01) requerimento para o Prefeito 

Municipal, solicitando construção de uma academia livre na praça pública na Vila 

do Alto Pindorama. Vereadora Luna Grabriela, apresentou (02) requerimentos 

ao Executivo Municipal, pedindo a construção de galerias e pavimentação 

asfáltica na Rua José Santana, Bairro São Tomé, e a manutenção da ponte 

construída de madeira da Rua Capitão João Felix bairro guarani II.  Vereador 

Dalte Gomes, apresentou (01) requerimento seja encaminhado ao Prefeito 



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

 

 

2 [Data] 

 

Municipal, pedindo a conclusão da piscina natural na Vila do São Bento. Vereador 

Marcelo Sandro, apresentou (02) requerimentos para o Executivo Municipal, 

solicitando do Poder Executivo, melhorias na rua da traíra bairro Bom Jesus.   

Reforma geral da Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho no Bairro João Paulo 

II.  Logo após o Sr. Presidente passou para assuntos livres. Pediu a palavra o 

Vereador João Erivaldo, cumprimentando todos os presentes e os que nos 

assistem pela rede social, em nome do Presidente saúdo todos os Vereadores e 

Vereadoras, o que me traz aqui nesta tribuna assim como a gente cobra é 

atendido a gente tem obrigação de fazer os agradecimentos e o que hoje é pra 

agradecer primeiramente a Deus, pela oportunidade, segundo a minha população 

dos bairros da américa, trevo, ponte, california nova Brasília nesses bairros tenho 

amigos, á dois meses atrás fomos até o Detran, levei um documento aprovado 

por esta Casa de Leis, e protocolamos e o Sr. ouviu o áudio  que rolou na cidade 

inteira solicitando apoio que não foi ouvido mais tive uma  conversa com o Sr. 

Bento, falei pra ele o áudio que fala cobrando a boca que cobra a boca agradece 

com defeito, hoje tenho oportunidade de agradecer pela faixa que colocaram na 

minha comunidade PA 444, mais muita luta Presidente porque presenciou  a 

conversa que tivemos lá, mais também não poderia deixar de agradecer o nosso 

Prefeito Kaká Sena, teve participação muita grande essa solicitação  e pela 

reforma da sede da Associação Ponte Preta, que vai acontecer o evento domingo 

alegre em comemoração ao dia dos pais, e a vitória do Vereador João da Ponte, 

porque não comemoramos devido a pandemia, terá sorteio de cesta básica, 

torneio, convido os amigos salinopolitano para participarem desse evento. 

Também parabenizar o Prefeito Kaká Sena, pela sua atitude do dia 15 de julho 

do seu aniversário vi a humildade de um caboclo em vez de dá festa comprou 

cesta básica pra doar as pessoas humildes no nosso Município, isso fico 

agradecido pela sua atitude, parabenizar pela ação do dia dos pais onde vai 

disponibilizar vários cheques morar digna pra famílias carentes que não tem 

condições de reformarem suas casas no próximo sábado, será selecionado a dedo 
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pela Secretária de Assistência Social Drª Fernanda, muito obrigado a todos. Pede 

a palavra a Vereadora Luna Gabriela, cumprimentando todos os Vereadores e 

Vereadoras, público presente e os que assistem pelas redes sociais, hoje no 

momento da palavra livre é usar o meu papel o meu mandato e minha função pra 

dá voz a outras pessoas   e dizer que eles não estão sozinho hoje gostaria de 

homenagear e dizer família do Fábio Rayol, o rapaz que sofreu agressões 

violentas homófobicas já está na sua casa, mais foi cruelmente agredido. Então 

nós como pessoas públicas precisamos sim dá voz a essas questões são 

situações necessárias não acontecem hoje acontecem sempre, temos muitos 

nomes de homossexuais agredidos e assassinados por isso mesmo, sabemos que 

ainda não existe uma lei referente a homofobia, mais já tivemos um grande passo 

em 2019, quando pelo Superior Tribunal Federal, ela foi enquadrada como crime 

de homofobia, e as pessoas precisam falar sobre isso nós como pessoas públicas 

também precisamos usar a nossa posição pra falar sobre isso, Salinas não está 

diferente do mundo nós vivemos essa realidade aqui essas pessoas precisam da 

gente e nós precisamos deles e estar juntos nessas causas, dizer a dona Branca, 

Maria, a Flávia, os irmãos a família do Fábio, que vocês não estão sós, sei que os 

órgãos competentes a Justiça está fazendo o seu papel e tomando as 

providencias legais mais acredito que nós vivemos um momento único em 

Salinópolis, o passo a conversa a voz  que á muito tempo foi oprimida não só 

dessa comunidade mais como das mulheres, e nós estamos também no agosto 

lilás, o mês de enfretamento, conscientização e combate à violência contra a 

mulher já foi dado um passo na conquista não só no Município, outo dia conversei 

com um amigo que agrega inteligência realmente falou como homem que nós 

mulheres Salinopolitanas ainda somos oprimidas mesmos que tenhamos 

evoluídas conquistando espaços mais somos agredidas e ainda não é aceita em 

muitos segmentos conquistados por nós por méritos seja aqui no Legislativo, 

Executivo ou em qualquer área de educação,  saúde, as mulheres precisam sim 

ser respeitadas e precisamos dá voz a isso. Gostaria de agradecer a Drª Delegada 
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Ana Luisa Siman, foi super gentil em me atender e passou algumas demandas de 

dados estáticos locais que me surpreendeu de agosto de 2019 agosto de 2021, 

teve 96 registos de ocorrência de violência doméstica contra mulher, não 

poderíamos ter nenhum ou poderíamos ter mais que 96, mais ainda infelizmente 

existe subnotificações, mais inda existem mulheres agredidas e ficam caladas 

que não tem coragem de denunciar esses casos, violência física, 28, psicológica 

44, sexual 01, patrimonial 17, moral 06, esses são dados do sistema integrado da 

segurança pública, o que mais me impressiona que a violência psicológica tem 

44 registros, acreditava que teríamos registros maiores isso não é um dado bom 

mais pra mulheres é um dado importante o que significa que as mulheres estão 

entendendo que elas não podem ser oprimidas, agredidas, ameaçadas, ofendidas 

porque estão consciente que elas tem o mesmo direito constitucional de serem 

respeitadas, elogiadas e bem tratadas, e as mulheres acordaram e gostem os 

machistas grossos ou não, nós estamos assumindo o nosso papel e o nosso 

espaço.                                   A população Salinopolitana, eu deixo o meu mandato 

m função de vocês e que precisarem usem a minha voz porque essa luta não é 

só minha é nossa temos muitas coisas pra caminhar e pra conquistar ainda, todas 

as famílias homossexual, LGBT, que precisa sim de uma sociedade que olhe com 

olhar carinhoso, cuidadoso, cauteloso e possa garantir os direitos de todas as 

pessoas porque a Constituição diz, somos iguais perante a Lei, precisam ser 

respeitadas nas suas escolhas e nas suas individualidades, boa noite a todos. 

Fez uso da palavra o Vereador André Barros, boa noite a todos em nome do 

Presidente saúdo a mesa diretora e os que nós assistem pelas rede sociais, venho 

nesta tribuna comentar um assunto muito importante que vem acontecendo no 

mês de julho sobre o lixo na praia da atalaia, recebia várias queixas de veranistas 

e de outras pessoas, e as pessoas jogando a culpa na Câmara de Vereadores, 

porque vocês não endurecem a lei sobre o lixo. Então eu acredito Sr. Presidente 

que chegou o momento de sentarmos com a Secretaria do Meio Ambiente, para 

que possamos formatar um Projeto de Lei pra que seja direcionado essa questão 
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do lixo, tem Município ai Vereador João, que estão multando das pessoas que 

fazem isso, venho registrar esse momento que possamos fazer essa reunião 

Presidente uma ação de todos os Vereadores, porque nós somos cobrados vocês 

viram no facebook as pessoas cobrando, outra situação que venho aqui  me referir 

é pra agradecer pela reforma que vocês fez aqui nesta casa, dando uma 

comodidade melhor para os Vereadores (as) desde já o meu agradecimento, 

quero aqui agradecer o Prefeito Kaká Sena, dos 12 requerimentos que dei entrada 

aqui nesta Casa, fui contemplado pela continuidade da construção da praça da 

Vila do Itapeuá, acredito que todos os Vereadores presentes  vão ser 

contemplados com seus requerimentos e pedidos, e quero desejar um bom final 

de semana e feliz dia dos pais a todos. Pede a palavra o Vereador João Erivaldo  

(03 minutos) boa noite a todos, nobre Vereador André do Cuiarana, você colocou 

um assunto aqui na tribuna de suma importância pro nosso Município, o assunto 

lixo fomos muito cobrados pela rede social lixo da praia da atalaia, já venho 

acompanhando uns 20 anos esse dilema do lixo, chegou o momento desde 

quando usei essa tribuna da Câmara, em reunião com os nobres Vereadores, falei 

que era preciso que fosse redigido uma lei municipal ambiental de preservação 

dos mananciais  das nossas praias, juntamente da questão do lixo porque quando 

eu trabalhava na praia já presenciava essa desordem porque não tem controle o 

pessoal joga o lixo na praia, estivemos uma conversa com o Prefeito Kaká Sena, 

tenho certeza que depois de julho o nosso Prefeito junto com a Câmara de 

Vereadores, vamos tomar um posicionamento sobre a questão do lixo porque o 

meio ambiente está pedindo socorro, parabenizo o Presidente pela reforma da 

Câmara Municipal,  isso  é  a  transparência  do  dinheiro  público  você  está  de  

parabéns. 

Fez uso da palavra o Vereador Tonhão, boa noite a todos, Vereador André sua 

colocação foi muito importante esse problema da atalaia, já vem se alastrando 

há muitos anos, digo assim, os barraqueiros tem o direito de colocar umas 60 

mesas na praia ele tem o direito de cuidar pela parte aonde estão colocadas as 
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mesmas, se cada um barraqueiro fizesse sua parte eu tenho certeza que a praia 

seria bem mais limpa, pedisse um contêiner pra se colocar o lixo e a Prefeitura 

vinha recolher teríamos uma praia linda e bonita. Mais o que me traz aqui é sobre 

a questão do bairro da arapiranga na Vila do Alto Pindorama, estou cobrando 

constantemente nas sessões da Empresa Equatorial desde novembro do ano 

passado foram colocados os postes nas ruas e até hoje não fizeram a fiação geral 

da rede e a gente é cobrado e não temos nenhum posicionamento de resposta 

quando essa instalação geral dessas ruas irão acontecer não vou me calar vou 

cobrar porque esse é o meu dever foi pra isso que fui eleito, hoje tudo que fizer 

tem que ter comprovante de residências, mais o que eu fiquei mais indignado 

como Vereador porque tem pessoas que por falta de conhecimento em relação 

ao protesto sobre a pavimentação asfáltica da PA-442, liga Vila de Nazaré á  

Marieta, aonde uma senhora vai na rede social, dizer que são bandidos, ai que a 

gente vê quem são Prefeito e Vereadores ninguém, então quando ela cita isso 

está citando todos nós, ela se chama EDILENE J. MORAES, será que sabe qual é 

a função do Vereador ou se já veio alguma vez aqui nesta Casa de Leis, procurar 

saber de fato qual é a função do Vereador, que entenda que a PA-442,é Estadual 

não cabe a Vereador fazer requerimento pedindo pavimentação asfáltica, cabe 

sim a nós justamente com o gestor municipal, deputado estadual, federal, acho 

que ela está equivocada e que nós acompanha sabe o que fazemos, mais eu fico 

triste como o Vereador André falou da questão  do lixo da atalaia, que as pessoas 

vão as redes sociais falar do Vereador como se ele não fosse um ser humano, 

parabenizo as palavras da Vereadora  Luna, sobre o que aconteceu com o Fábio, 

isso é triste é também que aconteceu recentemente com o filho da cantora 

Walquiria Santos, que se matou isso tem que ser mudado todo mundo é igual 

ninguém é melhor do que ninguém, estamos aqui pra fazer o nosso papel não ser 

melhor do que ninguém somos todos iguais. Fez uso a palavra a Vereadora 

Roberta Gaia, boa noite a todos, cumprimento a mesa diretora, senhores 

Vereadores e senhoras Vereadoras, e os que nos assistem pelas redes sociais, 



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

 

 

7 [Data] 

 

estamos de volta o trabalho não parou no mês de julho, as sessões tiveram que 

cessar porém os nossos trabalhos continuou árduo tivemos situações que nós 

levaram a repensar como o Vereador citou agora pouco situações que nos julgam 

que colocam em quexe o nosso mandato daí surgem vários questionamentos o 

Vereador foi feliz na sua palavra quando ele fala a população precisa saber qual 

é atribuição do Vereador, pra que eles possam cobrar de todos nós de uma forma 

correta mais como o Presidente sempre fala como nós também a Casa de Leis, 

está de portas abertas pra que vocês possam tirar as dúvidas conosco quando 

tiveram dúvidas não vão nas redes sociais usar palavras de baixo calão palavras 

que nós ofendam a ser humanos aqui, então venham conversar conosco, inclusive 

o Presidente reformou algumas salas pra que possamos atender cada um de 

vocês aqui é aberto ao diálogo constante, queria me solidarizar com a família do 

Fábio, teve a manifestação, eu quanto Vereadora repúdio esse tipo de ação 

sabemos que nós seres humanos temos o direito de escolha se quer ser hetero 

ou opção sexual isso é de cada um de nós, então esse tipo de situação que hoje 

o nosso Município vivenciou foi um momento de tristeza, se colocamos no lugar 

dessa mãe, da família e dos irmãos. Como a Vereadora Luna citou nós não iremos 

tolerar e suportar essas situações que nós entristece cada vez mais como 

estamos vivenciando agosto lilás, eu também não poderia deixar de vir aqui e me 

solidarizar com essas mulheres que passam por diversas lutas, no dia de ontem 

eu estive na SEEL (SECRETARIA DE ESTADO ESPORTE LAZER) pra que nós 

pudéssemos orientar e  buscar também as formas necessárias pra que posamos 

estar de forma efetiva ajudando os projetos sociais que temos no nosso 

Município, e um comentário eu fiquei muito triste porque quando se trata de 

esporte eles acham que é pra homem, fizeram um comentário ela foi na SEEL 

fazer o que? Sabe ao menos jogar peteca, então esse tipo de comentário a gente 

acabe se entristecendo e as olimpíadas estão ai mostrando que inclusive pro 

Brasil subir no quadro de medalha quem ganhou mais medalhas para o nosso 

pais foram as mulheres, esse tipo de preconceito infelizmente existem na nossa 
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sociedade e o nosso Município não está atrás, quero dizer acreditem no potencial 

de vocês façam aquilo que vocês querem e sejam o que vocês quiserem hoje 

somos livres pra fazer escolha então façam e acreditam em vocês mesmas, nós 

somos capazes seja homem ou mulher ou que você quiser mais seja feliz, desde 

que haja respeito a felicidade é que importa, boa noite e obrigada. Usou da 

palavra o Vereador Rosinaldo Martins, em nome do Presidente Eron Teixeira, 

saúdo todos os Vereadores e Vereadores presentes e os que assistem pela rede 

social, quero agradecer e parabenizar o Prefeito Kaká Sena, pelo empenho que 

vem dando a todos os Vereadores, pela reforma do meu bairro foi um pedido meu 

através do meu requerimento que foi aprovado por esta Casa de Leis, o bairro da 

prainha está sendo todo asfaltado, também falar da atalaia que nesse mês de 

julho foi muito comentado pelas redes sociais sobre a questão do lixo, digo que 

a praia é um garimpo onde o nosso povo vai pra trabalhar e ganhar o seu dinheiro, 

então nós Vereadores temos que procurar um Projeto de Lei, que não possa ser 

comercializado bebidas em garrafas na praia da atalaia porque prejudica os 

banhistas que vem de fora e o próprio garçom limpando as garrafas da mesa e 

jogando na praia o que deveria acontecer os donos das barracas punir os bereiros 

porque é falta de respeito e conscientização, e a nossa praia foi mal vista sobre 

essas garrafas exposta na praia.            

 Pede a palavra o Vereador Eron Teixeira, cumprimentando a todos,  quero me 

congratular com o Prefeito Kaká Sena, pela consideração de ter telefonado pra 

mim vim até a Prefeitura fazer um vídeo pra falar a respeito do requerimento que 

dei entrada nesta Casa de Leis, quanto a revitalização do bairro do porto grande 

o Prefeito está licitando uma obra que vai custar aproximadamente um milhão e 

meio de reais, e da pavimentação do bairro da prainha e do guarani, Kaká Sena 

muito obrigado estamos juntos. Vereadora Luna, fiquei muito triste do último 

acontecimento até porque o Brasil todo sofreu com aquela monstruosidade 

praticado pela aquele homem e foi pego e matou crianças, pai de família, e essa 

monstruosidade continuam acontecendo gostaria até que a Vereadora passasse 
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esses dados é muito importante para os Vereadores terem o conhecimento, quero 

falar aos senhores Vereadores eu fico triste quando vi aquele vídeo da atalaia, 

parabéns Roberta, Tonhão, André, Naldo, eu sei que o sentimento é o mesmo 

mais o que vimos era muita garrafa de bebida e os que reclamam são os que 

jogam e todos os Prefeitos lutaram pra limpar e o trabalho ali é muito árduo tinha 

limpeza que acontecia de madrugada pra que a praia  amanhecesse limpa e 

Vereadora  Roberta não pode ser assim com maquinário porque muita areia e no 

ancinho mesmo  e as pessoas que frequentam ali deveriam ter consciência disso 

eu também próximo de uma pracinha e quando terminava o mês de julho os filhos 

de papai tinha o prazer de quebrar os bancos e jogar lá embaixo e os prefeitos 

estão de  parabéns todos lutaram em prol desta praia maravilhosa, eu vou atender 

a ideia da Vereadora Luna, pra chamarmos o Jurídico são mais esclarecidos sobre 

esse assunto pra endurecer mais a lei. Pede aparte Vereador Tonhão, em 

relação a praia da atalaia enquanto entrar carro na praia sempre vai esse grande 

problema do lixo criticam os Vereadores mais não somos nós que joga lixo na 

praia. Continuando com a palavra Deus é grande irá iluminar a nossa mente e 

com certeza o povo salinopolitano ele tem 13 Vereadores que querem ver o 

desenvolvimento deste Município. Boa noite todos e muito obrigado. Pede a 

palavra a Vereadora Vera Lucia, boa noite a todos e os que nós assistem pela 

rede social, e hoje estamos retornando pra essa segunda etapa eu quero 

agradecer a Deus, por esse mês de julho pela oportunidade que tiveram de 

recomeçar os seus trabalhos e por essa pandemia ter amenizado graça a vacina 

e ao comportamento de cada um e também cada conseguiram um pouquinho 

porque todos estavam com dificuldades. Como está próximo acontecendo o dia 

dos pais quero desejar todos os pais da nossa cidade um domingo maravilhoso e 

abençoado que cada filho saiba dizer eu te amo. Aproveitando a oportunidade 

gostaria de convidar os nobres Vereadores e Vereadoras, a participar a 

festividade de São Domingo Sávio no bairro do porto grande, no mais desejo um 

bom feliz de semana a todos. Usou da palavra o Vereador José Raimundo, boa 
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noite a todos em nome do Presidente saúdo a mesa, Vereadores, Vereadoras, 

funcionários desta Casa e os que nos assistem pelas rede sociais, quero 

agradecer primeiramente a Deus, por estar retornado a este Poder, e dizer ao 

meu amigo João do bairro do atlântico que esta semana que vem estaremos 

fazendo a manutenção as luminárias inda não tinha sido feito devido à falta de 

material, dizer também que o bairro da nova Brasília, a minha amiga Maria 

Lizandra está pedindo também a manutenção da luminárias semana que vem 

estaremos também fazendo a manutenção com o meu amigo Valdeci, muito 

obrigado Prefeito Kaká Sena por esse apoio. Quanto ao bairro das pedrinhas 

também será construído o barracão para os pescadores e a pavimentação 

asfáltica, este Vereador está fiscalizando e cobrando as reivindicações de vocês. 

Agradecer o Prefeito Kaká Sena, o Secretário Rodrigo Lemos, estivemos hoje no 

bairro da Califórnia nivelando o solo das vias para receber o empiçaramento, dizer 

ao meu amigo Bruno logo estará sendo padronizado o campo da Califórnia com 

gramado e a perfuração do poço artesiano, falar a minha amiga Rose, estará 

sendo colocada as luminárias da sua rua, agradecer ao Presidente da Casa pela 

reforma que fez no prédio. Fico triste pelo que ocorreu com o grande amigo Fábio, 

conte com o apoio deste Vereador muito obrigado uma boa noite do Vereador 

Zeca do Forró- Republicano. Usou da palavra o Vereador Marcelo Pinheiro, 

cumprimento a mesa diretora, aos Vereadores e Vereadoras, primeiramente 

quero agradecer o papai do céu porque ele é bondoso com todos nós, devemos 

gratidão a ele essa é a verdade, Presidente quero lhe parabenizar agradecer da 

atitude que o senhor fez a reforma da nossa casa sabemos que ainda não acabou 

tem ainda muita coisa pra ser feito mais é importante o que o senhor fez e a gente 

agradece, você sabe que tem um combatente estou 24 horas para lhe servir seja 

dentro dos nossos compromissos e fora de situações particulares conte comigo, 

também quero aqui deixar a minha indignação pela situação que ocorreu com o 

Fábio, é uma situação que ninguém quer passar pincipalmente a família se a 

pessoa que ele escolheu ser, isso não diminui esse rapaz em nada é ser humano 
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como todos o amor de Deus não faz decepção  de pessoas, a agressão brutal de 

uma forma covarde que fizeram com esse rapaz mais  Deus  há de  fazer justiça. 

Com muita gratidão no peito quero dizer a nossa comunidade que nos assistem 

pela rede social este Vereador está à disposição se algum problema da 

comunidade ou algo desse tipo, no face tem o meu contato acesse a página do 

Vereador Marcelo Pinheiro, conte a situação que tem deixado a população da tua 

comunidade chateado ou desconfortável eu estarei prontamente pra ir até a sua 

casa pra gente conversar e que possamos pegar esse problema levar até o nosso 

Prefeito Kaká Sena, depois levar através de trabalho são 08 meses de mandato 

que ainda vem muito mais pela frente é um trabalho que não para e o meu 

compromisso é com o povo estando na rua sentindo o calor da nossa população, 

sempre dizer fui eleito por Deus e pelo povo. Agradeço a Deus que papai do céu 

dê um domingo maravilhoso pra todos nós que somos papai. Pede a palavra o 

Vereador Dalte Gomes, cumprimentando a todos e os que assistem pela rede 

social, venho aqui para parabenizar o nosso Prefeito Kaká Sena, que está sendo 

incansável sabemos que a dificuldade é muita no mês de julho foi de férias mais 

todo muito sabe que nossa lida com o povo é incansável, dizer também que as 

praças e as vilas que estavam sujas em várias comunidades graças a Deus o 

Prefeito mandou dar uma cara nova, quanto a iluminação não estão cem por 

cento porque é muita queda de energia nas vilas, isso cabe a equatorial está 

faltando 02 interiores pra completar a iluminação pública é da água boa e as vilas 

do triangulo, do joacaia, mais o Secretário Rodrigo Lemos, disse que já está 

providenciando, falou sobre a manifestação na PA 444, fomos no SETRAN, eu, 

você, Marcelo Pinheiro, e o Pedrinho, ver situação porque aquele povo é sofrido 

eu moro na Vila do São Bento, a minha mulher ela é do Penha, pro São Bento ao 

Nazaré é crítico imagine do São Bento até a Vila do Penha, é aquilo que o  nosso  

amigo Tonhão falou não cabe a nós e sim do Governo do Estado do Pará, 

parabenizo as pessoas que foram na manifestação porque são sofridas quando 

eu estudava faltava aula porque a estrada ficava intrafegável no inverno e essas 
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pessoas cansaram e todo ano eleitoreiro fazem promessa que vai ser asfaltada 

isso de há muito tempo desde os meus 06 anos de idade hoje tenho 38 anos, 

parabenizo essas pessoas que fizeram  essa manifestação porque são pessoas 

sofridas, mais cabe ao Prefeito atender  o nosso pedido, também parabenizo  o 

Sr. Presidente pela reforma que fez neste Poder Legislativo. Depois o Presidente 

passou para a 1ª parte. Está em discussão as atas da 14ª e 15ª, das reuniões 

ordinárias realizadas nos dias 17 e 24 de junho, não havendo manifestação 

contrário nas discussões das atas, foram aprovadas por unanimidade dos 

Vereadores e Vereadoras presentes. Está em discussão a ata da 3ª reunião 

extraordinária realizada no dia 29 de junho, não havendo manifestação ao 

contrário na discussão da ata, foi aprovada por unanimidade. Está em discussão 

o requerimento nº 98/2021, autoria do Vereador José Raimundo, solicitando 

ao gestor municipal, o serviço de asfaltamento da rua principal do bairro das 

pedrinhas.  Nº 99/2021, autoria do Vereador João Erivaldo, pedindo ao Prefeito 

Municipal a construção de uma unidade de saúde da família no bairro da 

Califórnia, que atendam a comunidade do KM 60. Nº 100/2021, autoria do 

Vereador João Erivaldo, solicitando ao Prefeito Municipal, autorizar a Secretaria 

Municipal de Obras, seja construída uma unidade de saúde da família no bairro 

Bom Jesus. Nº 101/2021, autoria do Vereador João Erivaldo, solicitando ao 

Prefeito Municipal construção de um feira coberta entre o bairro a ponte e 

américa. Nº 102/2021, autoria do Vereador Dalte Gomes, pedindo ao Prefeito 

Municipal, autorizar a Secretaria Municipal, autorizar a Secretaria Municipal de 

Obras, reforma do muro, do necrotério e da iluminação pública do cemitério da 

Vila de São Bento, neste Município. Nº 103/2021, autoria do Vereador Eron 

Teixeira, pedindo ao gestor municipal, a construção de uma quadra poliesportiva  

ao  lado  da  Escola  Laura  do Carmo Vicunã II, no  bairro São José. Nº 104/2021, 

assinado por 09 Vereadores, pedindo para o Prefeito Municipal a implantação 

de rede de internet para as Vilas de Derrubadinho e São Bento. Nº 105/2021, 

autoria do Vereador Argeo Corrêa, pedindo para o Executivo Municipal, seja 
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autorizado aulas de aeróbicas na quadra da Escola José Leonardo bairro do 

guarani II. Nº 106/2021, autoria do Vereador Dalte Gomes, pedindo para o Poder 

Executivo, a reforma da caixa d’água da Vila de Joacaia neste Município. Nº 

107/2021, assinado por 09 Vereadores, pedindo para o Poder Público, proibição 

de som automotivo com carretinha na praça do pescador e na Avenida Beira Mar. 

Nº 108/2021, autoria do Vereador André Barros, pedindo para o Prefeito 

Municipal a    construção de uma praça pública na Vila de Itapeuá. Está em 

discussão a Indicação Nº 01/2021, autoria do Vereador José Raimundo, 

pedindo para o gestor municipal melhoria no campo de futebol no bairro da 

califórnia. Após as discussões dos requerimentos e da Indicação não havendo 

manifestação ao contrário todos foram aprovados por unanimidade pelos 

Vereadores e Vereadoras presentes. Logo após o Presidente passou para a 

2ª parte: passando para as Comissões de Justiça e Finanças, o Projeto de Lei nº 

08/2021, PPA- Plano Plurianual do Município de Salinópolis quadriênio de 2022 

à 2021. Em seguida encerrou a reunião marcando a próxima para o dia 12 de 

agosto 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, 05 de 

agosto de 2021. 
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