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

 

 

1 [Data] 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ata da 18ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª 

legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 

19/08/2021.   

Aos 19 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 e 15 minutos 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 13 Vereadores (as) presentes. Não havendo 

correspondência o Presidente passou para o grande expediente para 

apresentação de requerimentos projetos de leis e resolução. Vereadora 

Roberta Gaia, apresentou (01) requerimento coletivo enviado para o Prefeito 

Municipal que através da Secretaria Municipal de Obras, mande fazer um visita 

técnica na Rua nova no bairro nova Brasília que fica ao lado da panificadora 

Glacê, serviço de terraplanagem e pavimentação asfáltica. Vereador Denys 

Lucio apresentou requerimento coletivo seja enviado ao Executivo Municipal, 

através da Secretaria Municipal Obras, construção de uma galeria na Travessa 

Bragança no bairro Bom Jesus. Outro requerimento, seja remetido ao Prefeito 

Municipal, cópia para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cabe ao órgão 

municipal responsável pela política ambiental, a prevenção, a fiscalização e o 

controle a poluição sonora no âmbito do Município, os moradores que residem 

em torno do Salinas Praia Clube, vem sofrendo perturbação de seu sossego 

quando termina as festas nos finais de semana. Vereadora Luna Gabriela, 

apresentou requerimento (01) requerimento coletivo seja encaminhado ao 

Prefeito Municipal, pedindo a reforma do abrigo municipal de Salinópolis. 

Vereador João Erivaldo, apresentou (01) requerimento para o Executivo 

Municipal, solicitando a construção de 02 lombadas ou redutor de velocidade e 

sinalização na Rua Antônio Cabral no bairro nova Brasília. Vereador Antônio 
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Carlos, apresentou (01) requerimento pedindo para o Prefeito Municipal, junto a 

Secretaria Municipal de Obras, a pavimentação asfáltica das ruas da Vila de 

Coremas que ainda faltam serem asfaltadas, seja estendida até a Vila Nova.  

Vereador Marcelo Pinheiro apresentou (01) requerimento ao Prefeito Municipal 

seja disponibilizado os seguintes cursos profissionalizantes de auxiliar 

administrativo, market pessoal, qualidade no atendimento, secretariado. Logo 

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

Argeo Corrêa, cumprimento todos os Vereadores (as) presentes e o povo que 

nós assistem pela rede social, Sr. Presidente nesse horário da palavra franqueada 

venho aqui esclarecer alguns fatos que aconteceu na nossa cidade e em rede 

sociais, no qual foi comentado de informação do afastamento do Prefeito Kaká 

Sena, já estamos com informações corretas com o número do processo 2102769-

00, no qual foi feito uma ação no Tribunal de Contas dos Municípios, no qual o 

Prefeito Kaká Sena, estaria superfaturando e fazendo licitação errada de 

medicamentos. Os Vereadores que fizeram a denúncia tomaram como base uma 

ata de uma Empresa que fez uma licitação em Bragança, sendo que esse remédio 

que era vendido já não existia mais, então o Conselheiro Relator Antônio 

Guimarães deu parecer favorável ao Prefeito Kaká Sena, na dispensa de licitação 

nº 7/201002/21, e o relator Antônio José em seus autos falou que a 

responsabilidade não tinha a ver com a Prefeitura de Salinópolis, e sim com o 

Fundo Municipal de Saúde, da senhora Luana Kelly Noronha. Então Senhor 

Presidente o Prefeito Kaká Sena, a todo custo trabalhando pra mostrar que veio 

trabalhar pelo povo como nós Vereadores, mais todos sabem que ele está sendo 

perseguido na gestão dele, eu Vereador Argeo, eu ganhei a eleição prometendo 

trabalhar pelo povo como o Prefeito foi a mesma coisa, estou ajudando a gestão 

levando as demandas ajudando no que eu posso junto a comunidade, parabenizo 

o Prefeito pelo processo licitatório que fez tudo certo, agora vem aqui processos 

a esta Casa de Leis que foram feitos incorretos, como vai chegar pra verificarmos 

mostrar ao povo no qual os antigos funcionários da Prefeitura Municipal de 
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Salinópolis, era descontado na folha o INSS mais não era repassado,  o meu tio 

Gilberto trabalhou há muitos anos na Prefeitura Municipal de Salinópolis, no 

contra cheque estava descontado o INSS, mais não repassavam hoje ele sofre 

uma deficiência como outros não podem receber benefícios ou aposentadoria 

porque não repassavam o INSS,  o Prefeito Kaká Sena hoje está cumprindo com 

o seu dever e trabalho constitucional no que é colocado o Prefeito nesta cidade, 

parabéns Prefeito, e  Vereador Argeo estamos juntos  por uma Salinas muito 

melhor.  Pede a palavra o Vereador Dalte Gomes, dando boa noite a todos e os 

que nos assistem pela rede social, venho aqui sobre o INSS, a dívida do Ex-

Prefeito Paulo Henrique, ficou em R$ 49.931.917,55 (quarenta e nove milhões, 

novecentos e trinta e um mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e 

cinco centavos), era muito dinheiro por isso que ele fazia muitas obras pegava 

um milhão, e hoje o nosso Prefeito Kaká Sena, está pagando um milhão todo mês, 

justamente pra quando o funcionário público quando for na época pra se 

aposentar está lá como ele está fazendo o trabalho direitinho tem gente querendo 

atrapalhar, só que Deus é maior, tudo que vem atrapalhar o Prefeito está 

ganhando tudo e graças a deus mesmo com a dificuldade  que o Prefeito está 

tendo mais está trabalhando, todo mundo sabe que a licitação dos poços já 

estavam tudo certo, ai vem Empresa pra ganhar tempo e ir para o Ministério 

Público, e população em geral com a falta de água, ainda atrapalhando é muita 

cara de pau Vereador João da Ponte, mais já vai ter o pregão para licitação dos 

poços pra se feito a perfuração de vários poços, para ajudar a nossa Salinas que 

está com muita falta de água e nas vilas também e o nosso Prefeito está de 

parabéns  isso  é um  desabafo do Vereador  DALTE, e obrigado a todos. Usou 

da palavra o Vereador André Barros, boa noite todos os Vereadores e 

Vereadoras, público presentes e os que nos assistem pela rede social, solidarizo 

com a morte de um amigo do Cuiarana Sr. Nelson Santana, meu sentimento aos 

seus familiares, também agradecer ao Prefeito Kaká Sena, pelo seu esforço e 

trabalho na Vila de Cuiarana, está construindo a praça no Itapeuá os moradores 
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de lá estão todos satisfeitos e a iluminação já está sendo colocado na portelhinha 

foi uma luta nossa Presidente, reunimos com o gerente da equatorial cobrando 

essa energia desde já agradeço a todos vocês, outra questão é sobre as terras da 

portelhinha há13 anos que estava na questão na justiça recebemos a notícia que 

o Juiz deu ganho de causa para os posseiros dando oportunidade pra Prefeitura 

fazer o loteamento pra ser colocado os nomes das ruas e do bairro que será dado 

de São Pedro, foi escolha da própria comunidade pra mim como Vereador foi 

muito importante e pra o Prefeito Kaká que está intermediando tudo isso, quero 

me referir a questão do INSS, que foi falado pro vários oradores, quando um 

servidor vai se aposentar tem que estar no INSS o seu dinheiro e conversamos 

com o Prefeito Kaká Sena, a respeito dessa situação ele falou pra nós que está 

pagando o INSS dos servidores porque quando for se aposentar o dinheiro está 

lá o dinheiro é muito chato quando o servidor for se aposentar e receber do órgão 

não tem nada aqui ai o servidor tem que entrar na Justiça contratar advogado pra 

que tenha seus direitos garantidos mais uma vez parabenizo o Prefeito Kaká 

Sena, por estar depositando esse dinheiro  para os nossos servidores o nosso 

Município, muito obrigado a todos.                                                

Pediu a palavra o Vereador Rosinaldo Martins, agradecer a Deus por mais uma 

noite cumprimentando a mesa diretora, senhores Vereadores e Vereadores, 

população presentes, venho hoje nesta tribuna dá os parabéns ao Prefeito Kaká 

Sena, pela vitória que teve ontem no Tribunal de Contas, porque quando a gente 

denuncia temos que ter provas e cada Vereador que for fazer uma denúncia tem 

que ter provas Presidente, vou falar aqui do repasse do INSS, isso aqui não é só 

falar é prova quarenta e nove milhões, ficou devendo para os funcionários 

públicos ele vai ter que se explicar com a Justiça, isso não é disse me disse, então 

muitas obras que foram feitas na gestão passada hoje essas obras o Prefeito 

Kaká Sena está refazendo como  a piscina olímpica da Escola Cecilia foi 

inaugurada pergunta-se alguém já fez natação porque está inacabada e não serve 

pra nada e o Prefeito Kaká Sena está refazendo de novo e está honrado com seus 
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compromissos e com os funcionários públicos perguntam pra cada professor, 

gari, se eles estão insatisfeitos com a administração do nosso Prefeito não é só 

elogio, venho aqui fazer esse esclarecimento é muito fácil fazer uma denúncia 

mais tem que ter prova, parabenizo o Prefeito por estar pagando o INSS em dias 

dos funcionários públicos um milhão por mês antigamente não eram pagos hoje 

se um funcionário da atual gestão quiser se aposentar 08 meses de governo está 

lá descontado na conta enquanto que na gestão passada não era depositado na 

conta está aqui a prova quarenta e nove milhões, falo para os meus colegas 

Vereadores pra fazer denúncia tem que ter prova e mais coisas estão vindo por 

ai aguarde e boa noite. Pediu a palavra o Vereador Antônio Carlos, dando boa 

noite a todos os presentes, o que traz nesta tribuna que na última sexta-feira tive 

a honra de receber na minha comunidade na Vila do Alto Pindorama o Prefeito 

Kaká Sena, levei a ele várias demandas da comunidade, iluminação pública, 

revisão de abastecimento da água, término da pavimentação asfáltica de várias 

ruas, conto com o apoio do nosso Prefeito Kaká, que aquelas pessoas que ainda 

não tem água em suas residências ou pavimentação asfáltica ou iluminação 

pública tenho certeza que vai chegar porque como Vereador tenho obrigação de 

cobrar porque fui eleito pelo povo pra trabalhar para o povo, ouvindo atentamente 

o pronunciamento dos Vereadores que me antecederam em relação a essas 

questões sou Vereador que tenho respeito por todos mais sempre tenho dito que 

esse Vereador que vós fala quando eu fizer uma acusação ou denúncia tenho que 

ter provas porque é muito ridículo um Vereador passar vergonha fazer denúncia 

e não ter provas, sempre digo não sou aquele Vereador que se emprenha pelo 

ouvido ou por um telefonema procura buscar a verdade pra não passar por 

mentiroso, a verdade é maior e Deus não dorme é justo com o justo tenho boa fé 

em Deus que o nosso Prefeito Kaká Sena irá fazer uma boa administração por 

mais que tenham pessoas querendo lhe prejudicar mais é com essas críticas, 

perturbações que nos dá ânimo a trabalhar pra fazer a  coisa certa, só de repassar 

o INSS do funcionário público no qual tem funcionários como da Vila do Alto 
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Pindorama, hoje está com tuberculose nunca conseguiu se aposentar porque não 

teve o INSS repassado era servidora pública, onde o Ex Prefeito ficou devendo 

dois mil reais, de aterro eu estou tentando em ajudá-la e conseguir pagar essas 

carradas de aterro, são famílias necessitadas o marido desempregado. Eu me 

comprometi com eles de ser solidário caso não seja possível eu me comprometo 

a pagar porque quem levou o ex-prefeito pra comprar a piçarra fui eu, então me 

sinto responsável por essa situação seja resolvida desde já boa noite a todos. 

Fez uso da palavra o Vereador Eron Carvalho, cumprimentando os senhores 

Vereadores e Vereadoras, para agradecer a DEUS pela oportunidade de nós 

conceder por estarmos mais uma vez, estava ouvindo atentamente fala dos 

nobres Vereadores, confesso a vocês que cada vez que um Vereador usa da 

palavra aqui o nosso sentimento é de revolta e de vergonha porque aqueles que 

deveriam estar ajudando estão atrapalhando, porque as coisas ainda estão 

fresquinhas na minha cabeça há 8 meses atrás estávamos em cima do mesmo 

palanque dizendo que a nossa bandeira seria de Salinas, e que iriamos eleger o 

Prefeito Kaká Sena e íamos ajudá-lo o povo não sabe e alguns até conhece mais 

com cinco dias que o nosso Prefeito tomou posse no dia 05 de janeiro, já 

chutaram o pau da barraca eles queriam toma conta de todas as Secretarias, o 

Prefeito não sabia quanto tinha no cofre e quando ia perguntar pro Secretário ele 

dizia vai cuidar da tua política deixa com a gente que tomamos conta queriam um 

Prefeito pra ser fantoche mais o Kaká Sena ele tem criação, temor de Deus, e 

tem vontade de trabalhar pelo povo porque era essa a proposta de palanque, digo 

que as pessoas querem atrapalhar, a gente teria aqui assuntos para tratar vejam 

bem ainda em junho, foi convocado os bagunceiros pra bagunçar aqui na frente 

pra colocar o som alto, dou parabéns ao Denys porque eu comungo do mesmo 

pensamento seu, porque eu  morei ao lado de gente bagunceiro altas horas da 

noite escalava no último grau o botão do som não tinha nem gente pra beber nem 

pra dançar somente pra bagunçar eles queriam fazer bagunça aqui em frente 

convocado pelo ex-prefeito isso não é surpresa pra ninguém porque o 
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companheiro lá sempre foi bagunceiro mesmo conheço desde pequeno quando 

havia bagunça no campo do praia clube. Também queria falar por Dalte, saiu nas 

redes sociais pessoas falando mal de todos os Vereadores de Salinas, que não 

se prontificaram quando eles quiseram fechar a PA, só pra dizer a essas pessoas 

que muito antes deles pensarem em fechar a PA, nós fomos até o Derrubadinho 

levando um Técnico do Setran, mais não batemos fotos nem filmamos nem fazer 

mídia porque eu não gosto andamos o dia inteiro com o Técnico ele marcou uma 

reunião no Setran, e nós estivemos presentes em respeito ao protocolo da 

pandemia foram apenas 03 Vereadores Marcelo, Dalte representando o triangulo, 

eu o Pedrinho e o Técnico, fizemos uma reunião aonde repassaram pra gente que 

tinha terminado a vigência do convênio de dez milhões de reais, foi aplicado e 

constatamos in loco Vereadores e Vereadoras, custou dois milhões de reais, 

colocado apenas umas 10 carradas de piçarra essa  é a revolta que nós temos 

isso que nós deixa triste a nossa cidade era pra estar bem melhor, aqui fica a 

nossa  indignação com aqueles que já  bateram no SEMUTTSAL, já deram murro 

em carro de polícia, já afrontaram Vereador Naldo, chamaram palavras de baixo 

escalão, já afrontaram o nosso querido Vereador Argeo, já fizeram vídeo falando 

de mim, hoje estão contra a nossa cidade já falaram do amigo Tonhão, hoje se 

transformaram no inimigo número 01 não do Prefeito Kaká Sena, mais de vocês 

do nosso povo da nossa cidade, quer fazer pela nossa cidade faça inaugure não 

vamos nem lá fiquem a vontade pra inaugurar, mais tem um ditado que diz que 

muito ajuda aquele que não atrapalha, mais a justiça de Deus ela é fiel, Deus 

será fiel porque Deus já é fiel Deus vai estar do nosso lado e do lado do homem 

de boa vontade, e o ex- Prefeito que hoje se transformou em um fiscal fica aqui 

uma deixa pra ele que vá prestar conta, começava uma obra depois fazia a 

licitação tenho  umas 15 licitações tudo irregular que qualquer hora dessa eu vou 

mostrar do lago do pedalinho, da piscina olímpica do Cecilia de Nazaré que 

ninguém não deu nenhum mergulho foi tirada toda a lajota e jogado fora é 

dinheiro do cidadão salinopolitano que contribui uma falta de respeito e de 
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vergonha na cara,  só uma deixa pro ex-prefeito vai criar vergonha na cara, ajude 

a nossa cidade não tente atrapalhar o Prefeito que quer trabalhar aqui nós temos 

esse microfone vamos usar estou até esperando que ele faça mais um vídeo de 

mim parece que acabou os assuntos dele, que eu tenho um de uma hora e meia 

mostrando o papel pra ele, ele só falou 03 minutos de mim e só bobagem cada 

vez que faz o vídeo mais ele se afunda é só olhar os comentários isso ai é a 

ganancia pelo poder pra querer voltar de novo, o Kaká Sena anda hoje na rua o 

pessoal cumprimenta, quero deixar aqui meu caro amigo Prefeito um abraço 

grande que Deus te continue abençoando você está no caminho certo não se 

curve nem se dobre porque como dizia o Jader Barbalho, você é igual a massa de 

pão quanto mais apanha mais turva e cresce.                                                                                                                   

Fez uso da palavra a Vereadora Luna Gabriela, boa noite a todos e o que nos 

assistem pela rede social, tentei anotar alguns pontos porem aqui eu consigo 

analisar acho que só não tem bolo porque todas as quintas feiras tem muito 

parabéns, gostaria que alguém providenciasse esse bolo porque o parabéns é 

demais chega até exaustar, a questão das denúncias que a comunidade se 

confundem como o Vereador falou as vezes informações infundadas, a nossa 

responsabilidade enquanto Vereadores e pessoa pública dentro deste Município, 

vai ser sempre representar, fiscalizar e legislar, se eu não faço esse papel eu sou 

uma Vereadora indigna porque tudo aquilo que cabe de suspeita de fraude e 

irregularidades é o nosso papel enquanto Vereador encaminhar ao Tribunal de 

Contas,  nós não condenamos nós fiscalizamos esse é o nosso papel. Então toda 

vez que houver e informo logo de praxe que temos mais 02 denúncias que 

precisam ser avaliadas pelo TCM, informo mais uma vez que temos 04 anos 

seguindo com supostas denúncias de irregularidades porque eu não quero passar 

aqui a vergonha que o nobre Vereador passou da outra vez que foi falar da gestão 

passada na qual ele era membro da fiscalização depois veio falar dele mesmo, eu 

quero fazer esse isso não fica bonito vou fazer o papel da Vereadora que precisa 

atuar exercer a função, não estou aqui pra agradar o Kaká Sena, achar bonito ou 
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feio estou aqui pra exercer a minha função pública e vai ser assim se incomodam 

ou não esse é o meu papel. Quanto a questão do INSS, ele tem responsabilidade 

de pagar seja dívida de quem for porque o gestor público o Prefeito Municipal, 

ele é impessoal a dívida não é dele é da Prefeitura então ele tem que pagar eu 

espero que ele consiga pagar porque a folha de pagamento da Prefeitura de 2019-

2020, era só da Prefeitura sem a saúde pública, era paga em um milhão e meio, 

janeiro de 2021, acesse comunidade por gentileza o Portal da Transparência pra 

ter todos os dados, contratos, salários dos servidores, gabinete, não sou eu que 

estou falando janeiro de 2021, nós saltamos pro dois milhões e meio, uma folha 

de pagamento da Prefeitura, espero que ele dê conta do recado porque o salto 

de contratação aumentou enfim isso é uma questão, atrapalhar prejudicar o 

Prefeito acontece quando se por ventura fosse eu que tivesse ido ao gabinete da 

Secretária colocado câmeras pra filmar, microfones, porque ali é tendencioso 

quem colocou queria prejudicar o Prefeito, eu não tenho esse acesso o que eu 

faço é o meu papel de servidora pública, de representar fiscalizar e legislar então 

goste ou não goste o papel precisa ser executado a função é essa, e mais todo 

mundo acompanha parabéns toda quinta feira um aniversário, nós temos uma 

base praticamente absoluta de situação o Prefeito tem a maioria dentro da 

Câmara, eu sozinha ou 02 Vereadores, quiséssemos prejudicar eu travar algum 

serviço nós matematicamente meu amores não conseguiríamos isso é óbvio 

somos apenas 04, ele tem a base de maioria, vamos acordar fazer a matemática 

e entender como funciona a nossa denúncia foi acatada pelo Conselho analisada 

e quando foi julgada ela não teve parâmetros pra ser julgada porque a licitação 

de parâmetro de comparação de Bragança foi cancelada e arquivada tem mais 02 

denúncias. Pede aparte o Vereador Denys, pediu ao Senhor Presidente que faça 

prevalecer o Art.19 do Regimento Interno inciso VII, ou Art. 98 § 7º, com 

relação á certas pessoas que estão aqui no plenário. Vereadora continuou com 

a palavra, hoje a Prefeitura Municipal o Prefeito Kaká Sena, e o pregoeiro Paulo 

Pires, eles precisam se manifestar respondem partir de ontem por 48 horas, uma 



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

 

 

10 [Data] 

 

manifestação da Empresa M.K. Cardoso, que entrou também com denuncia na 

Ouvidoria do TCM, sob suspensão de uma licitação suspeita o TCM acatou a 

denúncia direcionou e determinou ao Prefeito Municipal, que a Empresa 

contratada parem os serviços porque se isso não acontecer até o julgamento do 

TCM, em relação a essa questão que não foi nossa  foi da empresa privada que 

se sentiu lesada no processo licitatório pelo Município, ele vai pagar multa 

pessoal junto com o pregoeiro, isso são informações que estão aberta toda a 

comunidade entre no SITE do TCM busquem essas informações fiquem 

informados de verdade porque a rede social elas manipulam quando nos falamos 

sobre a medicação temos um videio que foi postado gravado por 03 pacientes em 

03 poste de saúde dizendo que está tudo bem, temos uma base e percpta 

populacional de 44 mil habitantes, 03 pacientes não é nenhum  resquício  pra 

dizer que o Município está bem temos 16 unidade de saúde 03 unidades de saúde 

não vai comparar que está bem, busque nas redes sociais tem uma senhora 

reclamando que nunca mais conseguiu fazer exame laboratorial porque o 

laboratório municipal parou não tem  ínsumos e a empresa não foi paga, então 

não é a Luna Gabriela, não são os Vereadores, o pessoal que estão ai precisam 

se organizar e trabalhar direitinho porque o meu papel vou continuar fazendo a 

minha função vou continuar exercendo  não fui eleita pra bajular, mais um 

detalhes adoro vim aqui falar porque falo com o coração, alguns já falaram a falsa 

chorona não me importa nenhum pouquinho porque antes de meter qualquer 

palavra pra população eu busco saber, ler, estudar não gosto de ser manipulada 

por ninguém e nem vim com papelzinho e tão pouco vim treinada pra dizer o que 

eu tenho que falar isso vocês não esperam de mim, porque vou falar o que eu 

sinto e tenho domínio do meu próprio pensamento e tenho o máximo do direito 

de um cidadão, a minha liberdade de escolha e de expressão. 

Pede a palavra a Vereadora Vera Lucia, cumprimentando a todos, na verdade 

hoje não pretendia me manifestar mais eu achei muito infeliz o pronunciamento 

do Vereador Argeo, como o outro falou tudo tem que ter provas, não houve 
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nenhuma denúncia sobre a senhora Luna Kelly Noronha, houve uma citação já 

em forma de defesa do Senhor Prefeito Kaká Sena, por sinal injusta de má fé, 

nunca jamais pensei em falar nesse assunto porque que eu saiba a denúncia que 

houve foi sobre licitação superfaturamento  a Luana não faz licitação nunca foi o 

cargo dela, então o senhor Argeo faça a denúncia com certeza a Diretora Luana 

Kelly sabe  se defender assim como eu sei me defender e estou defendendo ela 

aqui porque não está presente, mais deixo aqui em aberto ao Senhor Presidente, 

que na próxima sessão ela será a minha convidada a vim se manifestar sobre 

esse assunto e das coisas que não foi injusta com ninguém não é por ser também  

minha sobrinha que eu estou defendendo e sim pela sua qualidade duvido que 

alguém tenha algo a dizer como Secretária que ela foi super humana, desconheço 

muito algum bairro que não saiba do trabalho dela porque eu trabalhei em 

parceria para a população e jamais seria capaz de fazer algum ato de corrupção. 

Houve sim uma certa assinatura dela fora já do trabalho dela não exercendo a 

Secretaria, porque quando saiu se prontificou ficar ajudando, da qual ela tem 

videio, áudio da ligação sabe quem foi pessoa que foi lá a nora da LU Fashion que 

levou pra assinar esse papel só que não imaginou que talvez iam usar isso contra 

ela, isso foi injusto tudo que eu e a Luana Kelly e a minha família fizemos até hoje 

foi ajudar não só o Prefeito Kaká Sena, ajudamos os Exs- essa foi a nossa 

maldade que cometemos, hoje olhando nessa Câmara de Vereadores, a nossa 

família já ajudou a entrar aqui, Sr. José Maria Gomes, Marcelo Gomes, José de 

Homero, Valdecy Nóbrega, eu ajudei mais nunca pedi a nenhum nada em troca 

fazia espontânea porque eu gostava de fazer porque de tinha 02 avós políticos de 

oposição e que o Vereador Tonhão ainda conhece é o que não está acontecendo 

agora cadê a política de Salinas, pra mim estar uma vergonha durante o meu 

tempo na política não era isso que existia tinha o respeito principalmente com a 

população tentei ficar quieta respeitando todo mundo, agora vem mexer com 

pessoas que não fizeram nada disso como estão falando em rede social, e o seu 

Argeo se manifesta de forma diferente faça acusação tenha prova do que está  
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falando, ela vem aqui se explicar pode ter certeza que a gente não tem medo de 

ninguém nada a esconder e nada preso a gente fala mesmo, temos os nossos 

direitos por isso que eu não escolhi lado fiquei com o povo e não ofendi ninguém 

somos limpos graça a deus, tudo o que fizemos foi ajudar olha que eu recebi e o 

único que foi justo comigo chamava-se Valdecy Nóbrega, até o dia que morreu 

aos outros não tenho nada a dizer também assumirem o seu papel de Vereadores. 

Eu mesma entrei de gaita no navio mais não sabia que era assim, então meu povo 

eu Verinha continuo com vocês, trabalho social não tenho muita as portas abertas 

a meu favor mais corro atrás aonde eu vejo que posso conseguir alguma pro povo 

vou atrás dentro do social a partir do momento que entrei nesta Câmara, via que 

as portas não eram muito pra mim bastou uma palavra só não tento uma segunda 

vez pra não ouvir uma resposta ruim fico distante mais respeitando todo mundo, 

respeito também a Luana Kelly Noronha, uma excelente profissional está pedido 

a permissão dela vim aqui falar a verdade doa a quem doer, muito obrigado boa 

noite a todos. 

Pediu aparte Vereador Argeo Corrêa (03 minutos), Vereadora Verinha falou 

quero aqui informar o povo que nos assistem pela rede social quem é público é 

citado respeitando a sua família mais ela foi citada, na medida que eu ver se tiver 

de fazer a denúncia eu mesmo vou lá não vou mandar outra pessoa vim aqui na 

tribuna me mandar eu fazer está aqui depois fez o comentário do que estava na 

rede social, ao término consta ordenadora do Fundo Municipal de Saúde Srª  

Luana Kelly Noronha. 

Pediu a palavra o Vereador José Raimundo, boa noite a todos, Presidente isso 

é uma palhaçada o que esse grupo político da oposição está fazendo com a 

gestão se não for pra ajudar não atrapalhem porque quem sofre com tudo isso é 

a população, esse grupo político do contra está indo até o TCM, levar falsas 

denúncias e documentos só pra prejudicar a gestão do Prefeito, vamos parar com 

isso está na hora de passar óleo de peroba na cara porque quem vai isso não tem 

o que fazer como os Vereadores falaram tem mais denúncia, tenho certeza que 
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vai cair no chão que nenhuma vai se cumprir não é verdade o Prefeito só quer 

trabalhar e ajudar o povo não é verdade Vereador João. Quero falar do bairro onde 

resido, a piscina do Cecilia na qual fui construída na gestão passada vai ser 

novamente reinaugurada, sabe porque na gestão passada a piscina não prestava 

destruturada e foi inaugurada, teve que ser restruturada toda. Quero agradecer o 

Prefeito Kaká Sena, pelo trabalho companheirismo e dizer que Deus na frente de 

tudo, feliz final de semana pra todos um abraço do Vereador ZECA DO FORRÓ- 

REPUBLICANO. Usou da palavra Vereador João Erivaldo, boa noite a todos e 

os que nós assistem pelas redes sociais, ouvindo atentamente os 

pronunciamentos dos senhores Vereadores, eu vejo e ando dia a dia nas ruas da 

nossa cidade se comprovam que o Prefeito Kaká Sena, ele senta, conversa, ouve 

o nosso povo e tenta solucionar os problemas que estão vindo até ele de uma 

forma transparente, esses dias agora eu tive a oportunidade de ver os videio do 

Ex-Prefeito aqui do nosso  Município, onde falando de um videio que está nas 

redes sociais sobre os combustíveis só pra esclarecimento a nossa população e 

dizer ao povo salinopolitano, que anterior a gestão passada não tinha o controle 

dos combustíveis hoje é transparente o nosso Prefeito Kaká Sena tem o controle 

do combustíveis hoje é colocado em cada maquinários que faz a limpeza da nossa 

cidade 30 litros por dia mais como tem várias pessoas que não gostam e querem 

atrapalhar, tem o funcionário que é da Prefeitura o louro quando termina que fica 

no prego ele é acionado e vai pegar o combustíveis pra repor nos maquinários em 

uma dessa ele foi filmado mais está a serviço da Prefeitura, nobres pares podem 

irem ao posto de combustível eu fui lá procurar saber sobre essa situação sabe 

por quê assim como vocês dizem que o nosso papel aqui é fiscalizar, legislar, fui 

procurar saber e quando não tem prova a gente não vem aqui na tribuna falar 

porque quem sofre é o nosso povo.  No meu bairro o povo está sofrendo porque 

queimou a bomba já era pra estar consertada, eu não estou aqui acusando nem 

A ou B, mais digo a vocês que tem alguém travando as coisas cancelar uma 

licitação e hoje tem 2 semanas os bairros CALIFÓRNIA, AMÉRICA, PONTE, estão 
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sem água e o Prefeito não pode mandar ajeitar a bomba até sair o julgamento da 

licitação, quem sofre somos nós que precisamos de água. Falaram que estava 

faltando remédios nos postos de saúde fui lá verificar não está, além de Vereador 

tenho 02 Conselheiros de Saúde. Quando denunciarem procurem provas 

concretas pra não atrasar o nosso Município, já passamos 08 anos no 

desenvolvimento e estávamos no mesmo lado dizendo que íamos dá continuidade 

nesse desenvolvimento e deixar o Prefeito trabalhar pelo nosso Município, e aqui 

reafirmo o meu compromisso com o povo salinopolitano de estar do lado do 

Prefeito e trabalhar pelo povo, vou parabenizar o Prefeito sim, porque paga o INSS 

em dias, porque antes era um milhão de reais, todo mês desviado onde está esse 

dinheiro, muito obrigado a todos. Pediu a palavra a Vereadora Roberta Gaia, 

cumprimentando a todos primeiramente agradecer a Deus                                                                                                                                      

por mais uma oportunidade de estarmos nesta Casa de Leis, quando se fala da 

denúncia que foi feita por nós Vereadores, por mim Vereadora Roberta Gaia, foi 

uma das qual assinou a denúncia é um dos nossos papéis nós não estamos 

travando existe a denúncia do poço o Prefeito tem 48 horas junto com o pregoeiro 

pra que ele possa responder se não responder é multa de mil reais por dia, não 

sou Vereadora Roberta Gaia, que está lá fazendo licitação e que ele coloque 

pessoa capaz de fazer o trabalho correto não é o meu nome que está lá nos 

processos licitatórios é do pregoeiro eu quero deixar bem claro para a minha 

população e pra quem ainda não entendeu que eu fui eleita na legislação e 2021 

à 2024, eu não tenho que fiscalizar o que passou tenho que fiscalizar o agora o 

que está acontecendo sabe por quê fui eleita pra esses 04 anos, e o que passou 

passou  porque o que foi falado em campanha que seria dar continuidade no 

trabalho então que ele faça ninguém está amarrando os pés e  as mãos do Exmº 

Sr. Prefeito, ele tem que fazer a parte dele e nós estamos fazendo a nossa não 

queremos atrapalhar a vida de ninguém se estiver tudo correto como vocês tem 

visto e falado ele vai lá e se defender e ponto acabou não é assim que funciona 

é assim que é a lei, então é assim que tem que ser eu não vou deixar abater ou 
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abalar por meia dúzia de pessoas que estão ai comentando, o sorriso do meu 

rosto não vai sair e o meu trabalho muito menos não vai parar porque se é pra eu 

estar na comunidade ou nos postos fiscalizando ou no abrigo eu vou estar ou se 

é pra somar eu vou ser entendeu doía a quem doer, quando a gente vem subir 

nesta tribuna alguns Vereadores ficam se retorcendo, virando beiço, quando os 

outros vem falar não, mais quando nós mulheres vamos falar deus nos livre hum, 

estou aqui como mulher sim e tenho muito orgulho disso, vocês não imaginam o 

quanto eu tenho orgulho de ser a Vereadora mulher Roberta Gaia, nós estamos 

no agosto lilás pra representar contra a violência mulher e como sempre a gente 

fala a violência não é só física, psicológica, moral, então senhores fiquem atentos 

aos seus modos porque nós também estaremos atentos aos modos de vocês, 

quero dizer que hoje participei on-line poderia participar presencialmente mais 

não quis ir pra estar aqui, e nessa sessão do núcleo de combate de enfretamento 

de violência contra a mulher foi o lançamento hoje do Projeto DEFENDA-ME, da 

Defensoria Pública Estadual, pra que possa está trazendo aos Municípios, a 

Defensoria Pública para  as mulheres, mais fiz questão de estar hoje vocês sabe 

porque covardia não cabe a esta mulher, então meus queridos doía a quem doer 

eu sou Vereadora, também quero parabenizar os ciclistas do nosso Município, 

hoje é o dia nacional dos ciclistas e vemos a classe crescendo cada vez mais e 

que nós possamos dá valor a essa classe e que possamos organizar o transito 

pra que posamos vê-los de uma forma melhor e quem tiver sua bicicleta pedale 

porque é melhor pra saúde, também gostaria de dá os parabéns ao Heitor Lins, 

graça a deus hoje está completando 02 anos de vida, conseguiu a medicação que 

precisava mais vai precisar de muita luta e a mãe dela é uma mulher guerreira 

Daniele Silva, que não desistiu em nenhum momento de conseguir digo assim a 

mulher ela é guerrida tenta uma hora ela consegue, o que me traz aqui também 

nesta tribuna gostaria de mais uma vez enfatizar as mulheres queridas lutem por 

aquilo que vocês acreditam a sociedade está ai pra nos julgar de todas as formas, 

mais estamos ai pra mostrar a sociedade pra quem quer que seja quando a gente 
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quer busca conhecimento a gente pode ser o que quiser, porque esta Vereadora 

irá continuar assim sempre boa noite a todos. 

Pede a palavra o Vereador Denys Lucio, boa noite a todos, Senhor Presidente 

eu fiquei á um tempo sem vim na tribuna na palavra livre, motivo este que eu vi 

que certos assuntos não compensam e não vale apenas falar aqui, mais hoje eu 

vim pra ter esse direito de falar dos acontecimentos vou confessar uma coisa aos 

nobres Vereadores e Vereadoras, em certos momentos eu fico envergonhado 

desta Câmara, porque tem Vereador que sobe a esta tribuna com pedaço de papel 

na mão pra ler e não sabe nem ler o que está falando nem sabe explicar, eu fico 

assim o que que o cara está fazendo não sabe interpretar uma hora fala mal da 

gestão passada outa hora defende que teve 08 anos de desenvolvimento é uma 

contradição constante agora pouco um Vereador falou que nós estávamos 08 

anos em desenvolvimento depois esquece da gestão passada não fez nada, não 

entendo fico martelando na minha cabeça o camarada não sabe o que está 

falando o que está dizendo não sabe se expressar nem explanar o que está 

falando aqui. Por isso eu me ausentei de algumas reuniões desta palavra livre, só 

que hoje Presidente, esta prerrogativa que cabe a todos nós Vereadores me dá 

esse direito de subir aqui e comentar algumas coisas que vem acontecendo o 

qual foi ler uma parte aqui, estou Vereador sou legislador representante e fiscal 

do povo principalmente aquelas pessoas que confiaram aqui o voto em mim eu 

agradeço a eles, aquelas pessoas que depositaram esse voto a mim, é por eles 

que eu venho aqui nesta tribuna falar porque chega uma hora que tem tu que 

falar e tem que mostrar o outro lado e tem que mostrar a outra situação não estou 

contra o povo estou contra algumas atitudes da gestão, desculpa a expressão “ 

mais eu não sou um demônio “como pregam ai eu sou um homem e filho de 

Deus. Presidente quando eu fiz a denúncia não foi só uma denúncia Vereadores, 

foram várias e não me envergonho não até porque falam que o Prefeito foi 

absolvido de que não teve julgamento apenas não foi aceita a denúncia, ai o 

camarada sobe aqui e diz o Prefeito está de parabéns porque foi absolvido ele 
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não foi julgado o despacho do Conselheiro os caras não sabem nem ler o que 

está lá não sabe interpretar e vem aqui expor, tem mais denúncias Vereadora 

LUNA, a empresa que entrou contra a Prefeitura na ouvidoria do TCM, é K.M. 

Batista Cardoso, porque essa empresa sentiu lesada e viu indicio de 

irregularidade na licitação, eu tenho certeza que tem vários Vereadores aqui 

também desculpe a minha expressão que não sabe o que é um processo 

licitatório, ata de registro de preço, eu sei porque estou estudando lendo o 

Regimento Interno desta Casa, aonde me ampara, teve uma empresa ganhadora 

do poço que ia cavar não sei aonde e o Tribunal aceitou e vai avaliar, investigar 

se a empresa está correta com a denúncia que fez, o papel de todos os 

Vereadores é investigar é saber se estar certo ou errado esse é o meu papel, não 

vou estar aqui recebendo bilhete de A ou B, e ficar pelo prestigio, tem mais temos 

mais denúncias com indicio de irregularidade apontado pelo TCM, isso não é o 

Vereador Denys, que está falando até porque o Vereador não julga faz denúncia 

quem julga é a Promotoria, o Juiz, o Conselheiro, cabe a nós a denunciar, já que 

a gestão está fazendo o certo então vamos fazer o certo sabe porque, isso que 

eu tenho aqui são as listas com os nomes de todos os funcionários da Prefeitura 

de Salinas, enquanto muitos funcionários ficam ai denegrindo a nossa imagem 

de Vereador é o buda, que ganha só um salário mínimo tem gente aqui que está 

ganhando uma fortuna que em menos de 08 meses já comprou casa de duzentos 

e dez mil reais, eu tenho como provar isso, tem cara que veio de Belém pra 

trabalhar aqui no primeiro mês comprou uma casa aqui em Salinas, quer dizer 

que eu vou tapar os meus olhos aqui e não vou falar nada, tem funcionários 

apresentando sinais de riqueza dentro do Município de Salinas. Eu vi uma 

postagem de um cidadão que é cocho político do Prefeito um cara que já 

investiguei a vida dele e quem não o conhece que compre dê tudo pra ele, dizer 

que quebrei o decoro parlamentar as Vereadoras Roberta, Luna, Verinha, aonde 

palavras bonitas parabéns pra ele. Falar de um assunto que tomei conhecimento 

anotando as falas dos Vereadores, como a Vereadora Roberta falou tem Vereador 
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que sobe aqui bate no peito faz isso ou aquilo dá um de bom moço, mais deixo 

ver data que recebi uma visita na minha casa de um camarada ele me ligou queira 

falar comigo dia 24 de maio, na minha casa tenho câmeras com gravações 

internas, foi falar de um Vereador tinha enganado ele  eu não fui atrás dessa 

informação e o Vereador sabe do que eu estou falando e o cara disse que tinha 

até nota fiscal dos santinhos dele tinha em mãos pra me entregar disse irmão 

isso é muito grave, porque tu que fazer isso ele foi ingrato comigo, outro  dia me 

ligou disse aquele negócio esquece porque o cara já resolveu a vida dele. Então 

Vereadores e Vereadoras tenham cuidado quando vierem aqui falar alguma coisa, 

se tem denúncia da ex-gestão que está errada vá no Ministério Público, Tribunal 

de Contas, faça a denúncia porque estamos aqui pra fiscalizar e vou fiscalizar 

sempre e ninguém e enquanto eu estiver Vereador eu vou sim estar debatendo 

porque o combate tem que ser debatido esse é o papel do Vereador. O Presidente 

falou que foi em Belém com alguns Vereadores pra falar da questão da estrada 

que liga o triangulo até o Penha, vi as fotos mais quero lembrar o Presidente e 

aos nobres Vereadores, no dia 04 de março deste ano estivemos em Belém 

inclusive o Presidente estava conosco solicitando justamente a questão dessa 

PA, no gabinete da Deputada Paula Gomes, temos lá o registro, falou de um videio 

que circulou no mês de julho de um agente de transito pegando dinheiro no 

Atalaia no estacionamento, ai Vereadores vai ficar por isso mesmo foram 02 

Vereadores da situação que disseram que iam chamar o Secretário e ia ser 

investigado estou cobrando de vocês, cabe uma representação porque que esse 

guarda estava pegando dinheiro já conversei com outros motoristas de ônibus de 

cidade vizinha que pagavam 30, 40 reais pro guarda, são relatos de pessoas que 

participaram e fizeram isso, estou cobrando dessa mesa que esse assunto do 

videio seja investigado não podemos nos calar de mãos atadas aqui e fingir que 

está tudo bem porque não está porque eu não tenho vínculo nesta lista que eu 

tenho tem muita gente conhecida que xinga a gente bate palma, mais vou dá um 

conselho não façam isso daqui a pouco vocês vão ser esquecidos, tem que 
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colocar nos peixes grandes pra fazer isso e vim pra cá e dá cara a tapa porque 

eles estão ganhado dinheiro e não estão fazendo nada rindo da cara de vocês, 

esse pessoal estão lá no bem bom comprando casas como é que o cara vai 

declarar esse dinheiro. Falaram que no ano passado eu comprei casa com 

dinheiro roubado mais eu vou deixar aqui na mesa a partir da manhã o contrato 

da casa que eu moro foi financiado com a caixa de 35 anos, o contrato do lava 

jato porque eu não devo nada pra ninguém a minha vida é transparente eu não 

tenho medo se me acusar vai levar, quero dizer a população que estão nos 

assistindo pelos portais conexão justiça e da Câmara, este Vereador vai dá 

entrada no Ministério Público junto com as minhas colegas pedindo concurso 

público aqui já está na ora tem muitos funcionários ai que está ganhando dinheiro 

sem trabalhar lotados em gabinete, secretarias que não vai trabalhar nem assinar 

o ponto eu tenho prova disso, tem muita matéria como dizem os nobres colegas, 

eu não vou me alongar muito  deixar pra próxima reunião. Pede a parte a 

Vereadora Roberta Gaia, só pra dizer que já fizemos oficio ao Secretário de 

Saúde, que informe a esta Casa de Leis, a contratação dos ACS de janeiro até a 

data presente pelo que soubemos tem bastante contratados ACS, que tenha o 

processo seletivo pra dá as vagas pra quem realmente merece. Vereador 

continuou com a palavra, essas informações aqui eu vou tornar público para que 

o nosso povo de Salinas saibam quem são os nomes que estão aqui, meus amigos 

e amigas agradeço a Deus em estar aqui, Sr. Presidente cobro da mesa essa 

questão do videio do agente de transito pegando dinheiro sem recibo e sem 

código de barra no estacionamento da praia da atalaia, e que todos os Vereadores 

não podem ficar calados diante dessa situação porque é uma irregularidade 

gravíssima. Boa noite a todos. Fez uso da palavra o Vereador Sandro Marcelo, 

cumprimentando todos os Vereadores e o público presentes, fiquei ali sentado eu 

não queria me manifestar porque os Vereadores na verdade antes de ser eleito 

escolheu pro presente brigar entre si ficar jogando na cara uns aos outros isso é 

uma vergonha quem subia no palanque dizendo esse é o meu Prefeito Kaká Sena, 
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que palhaçada honre a sua palavra defenda a bandeira que você levantava quem 

é Kaká agora é um assassino, bandido, ladrão, está fazendo tudo errado dentro 

de Salinas, quero alguém que possa me dá essa resposta eu era oposição, o 

Prefeito me convidou pra fazer parte desse time de guerreiros, lutadores, e 

ninguém aqui quer fazer fotinhos dizendo eu sou eu faço, aqui a gente está 

fazendo pro povo e vocês está fazendo o que entendei Presidente, toda árvore 

que dá bons frutos é o que preciso falar esse é o meu Prefeito Kaká Sena, ora da 

mudança porque o passado já passou e o Prefeito Kaká Sena está quebrando as 

regras só quer trabalhar pra que a população salinopolitana 

recebam o que a gestão passada não fez nada, está na hora de fazermos a 

comparação de 08 meses pra 08 anos. Estamos saindo de uma pandemia pessoal 

vão tomar vergonha na cara, tem Vereadores quem vem aqui na tribuna diz eu 

sou Vereador pra trabalhar e fiscalizar eu nunca vi nenhuma vez vocês nas ruas, 

vá acompanhar a obra da Prefeitura, visitar as comunidades, agora quando é uma 

coisa com o Prefeito Kaká Sena, querem jogar uma bomba tomem vergonha na 

cara o Prefeito Kaká Sena me convidou quer fazer parte do meu time quero sabe 

porque pelo bem melhor da nossa cidade, poderia muito bem fazer parte da 

oposição o que não me fez aceitar porque eu seria uma oposição que é contra o 

crescimento e desenvolvimento do nosso Município, de um Prefeito que quer 

trabalhar e muito  temos muitas coisas pra discutir como projeto de lei algo que 

muitos bairros estão precisando mais na boca da oposição o Prefeito não presta 

e o antigo Prefeito o que ele fez nada, trabalhava em cima de reforma de escolas, 

tem uma entrada dentro de  Salinas, o trevo que não tem nada foram 08 anos pra 

pouca obras, lembre-se vocês apoiaram levando na boca e no peito nas mãos o 

nome do Prefeito Kaká Sena, vamos deixar de ser hipócrita, tem um ditado que 

diz um bom filho a casa retorna e o Prefeito tem um coração muito bom e se a 

oposição aceitar voltar ele vai receber de braços abertos, agora se você o antigo 

Prefeito era perseguição no outro dia estavam na rua, não foi Vereadores vocês 

que provaram um pouco desse veneno.                                  
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 Depois o Presidente passou para a 1ª parte.  Está em discussão a ata da 16ª 

reunião ordinária realizada no dia 05 de agosto de 2021. Não manifestação ao 

contrário na discussão da ata foi aprovada por unanimidade pelos Vereadores 

(as) presentes.  Está em discussão o requerimento nº 114/2021, autoria do 

Vereador João Erivaldo, solicitando ao gestor municipal, micro sistema de 

abastecimento de água para a comunidade do KM 60. Nº 115//2021, autoria do 

Vereador João Erivaldo, pedindo ao Prefeito Municipal a terraplanagem e 

empiçarramento das ruas c comunidade do KM 60.  Nº 116//2021, autoria do 

Vereador João Erivaldo, solicitando ao Prefeito Municipal o término das galerias 

no Bairro Atlântico II e Rua São João. Nº 117/2021, autoria do Vereador André 

Barros, solicitando ao Prefeito Municipal a troca de tubulação de rede de água e 

ativação da caixa d’água do Bairro do Castelo na Vila de Cuiarana.  Nº 118/2021, 

autoria do Vereador Antônio Carlos, pedindo ao Prefeito Municipal,  

disponibilizar uma sala da Escola Orlando Moises Corrêa, na Vila do Alto 

Pindorama  para  funcionar o  curso  de  informática  para  os  alunos  da  Escola. 

Nº119/2021, autoria da Vereadora Roberta Gaia, pedindo para o Prefeito 

Municipal, cópia para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, seja feio um 

estudo técnico do descarte irregular de resíduos sólidos da praia da atalaia. Nº 

120/2021, autoria da Vereadora Roberta Gaia, pedindo ao Executivo Municipal, 

autorizar a Secretaria Municipal de Obras, reforma da Escola Municipal Lindalva 

Ferreira dias, no Bairro João Paulo II. Após as discussões dos requerimentos 

não havendo manifestação ao contrário nos requerimentos, todos foram 

aprovados por unanimidade pelos Vereadores e Vereadoras presentes. Logo 

após o Presidente passou para a 2ª parte: não tendo projeto de lei pra ser 

discutido, o Presidente  encerrou a reunião marcando a próxima para o dia 26 de 

agosto no horário regimental. E para constar 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, 19 de 

agosto de 2021. 
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01________________________________________________________ 

        Eron de Carvalho Teixeira-Vereador Presidente Republicano  

 

02________________________________________________________ 

       Roberta Graziele Pinheiro Gaia- Vereadora 1ª Secretária-PL  

 

03________________________________________________________ 

      Rosinaldo Martins Miranda- Vereador 2º Secretário -DC   

 

04________________________________________________________ 

       André Luiz de Barros Figueiredo-Vereador - PL         

05________________________________________________________ 

      Antônio Carlos Gonçalves Rufino- Vereador -DC 

 

06________________________________________________________ 

     Argeo Corrêa Neto- Vereador- MDB 

 

07__________________________________________________________ 

    Dalte do Rosário Gomes- Vereador MDB  

 

08__________________________________________________________ 

   Denys Lucio Marques de Souza- Vereador PL   

 

09__________________________________________________________ 

    João Erivaldo da Silva- Vereador PDT  

 

10__________________________________________________________ 

    José Raimundo Souza da Silva- Vereador Republicano 
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11__________________________________________________________ 

   Luna Gabriela Figueiredo de Santa Brígida-Vereadora PL  

 

12__________________________________________________________ 

   Marcelo Sandro Araújo Pinheiro- Vereador Podemos     

13__________________________________________________________ 

  Vera Lucia  de Souza  Henrique- Vereadora Democratas        


