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Ata da 20ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª 

legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 02 

de setembro de 2021.   

 

Aos 02 dias do mês Setembro 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 da Vereadora Roberta Gaia. No 

horário de liderança o Vereador Argeo Corrêa usou a palavra, dando boa noite 

a todos, o que me traz hoje no horário de liderança para comunicar que o partido 

MDB, ontem 01 de setembro o Jader Filho reassumiu o comando do partido no 

Estado do Pará.  A seguir o Presidente passou para o grande expediente para 

apresentação de requerimentos projetos de leis e resolução. Vereador 

Rosinaldo Martins, apresentou (02) requerimentos ao Prefeito Municipal: 

colocação das placas com os nomes das ruas, travessas e transversais da nossa 

cidade. Autorizar a Secretaria Municipal de Obras, seja trocada todas as 

luminárias do bairro da prainha por lâmpadas de led.    Vereador João Erivaldo, 

apresentou (02) requerimentos ao Executivo Municipal, pedindo a reforma e 

construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Gerôncio Alves Dias. 

Autorizar a Secretaria Municipal de Saúde, para disponibilizar uma unidade móvel 

de saúde, para o atendimento das unidades de saúde dos Bairros da Ponte, Farol 

Velho, Nova Brasília. Vereadora Vera Lucia, apresentou (01) requerimento seja 

encaminhado ao Prefeito Municipal, reforma do toldo ao entorno do mercado 

municipal do porto grande, onde as vendedores de tapiocas vendem as suas 

tapiocas. Vereador Argeo Corrêa, apresentou (01) requerimento ao Prefeito 

Municipal, pedindo a revitalização da praça pública do bairro alacilândia, 
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colocação da placa com o nome de Zarico Ferreira Barra. Vereador Eron 

Teixeira, apresentou (01) Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021, concedendo 

Título Honorifico de Cidadão Salinopolitano para diversas personalidades de 

nossa cidade. Vereadora Luna Gabriela, apresentou (02) requerimentos ao 

Poder Público, solicitando a limpeza, capinação e pavimentação asfáltica da Rua 

Santo André no Bairro São José. Recapeamento da Rua Trancredo Neves, Bairro 

São Tomé. Logo após o Presidente passou para assuntos livres. Pediu a 

palavra o Vereador Antônio Carlos, cumprimentando a Mesa Diretora, senhores 

Vereadores e Vereadoras, o que me traz nesta tribuna não é dizer que seja 

repetitivo mais é sobre a questão da colocação dos postes de luz que equatorial 

energia colocou no bairro do ararapiranga na Vila do Alto Pindorama, desde o mês 

de novembro de 2020, até a presente data não colocarão as luminárias venho 

debatendo nesta tribuna em relação a equatorial energia é um descaso a gente 

não é ouvido e a justificativa dele que tinha que ser feito a fiação já se passaram 

há 08 meses, quero que essa mesa diretora, chame o diretor da equatorial aqui 

no Município, que possa se explicar em relação a iluminação desse bairro. Quero 

agradecer ao nosso Prefeito Kaká Sena, pela revisão da iluminação pública que 

fez na comunidade e por iniciar a obra que eu venho pedindo há muito tempo da 

parada do ônibus da comunidade do Alto Pindorama, quero pedir aos nobres 

pares, vou ter que me retirar da sessão por motivo tenho um irmão que está muito 

doente, boa noite a todos. Fez uso da palavra o Vereador André Barros, usando 

a tribuna para fazer o agradecimento ao Prefeito Municipal Kaká Sena, ontem na 

oportunidade estive conversando com ele na ocasião em que está sendo 

construída a praça pública da Vila do Itapeuá, uma reivindicação antiga daqueles 

moradores estão todos felizes, também quero agradecer os profissionais da 

educação, 66 funcionários foram contemplados com as suas especializações 

e agradecer a Secretária de Educação Beatriz Gomes, desde o 2014, não era pago 

esses benefícios a esses professores, não adianta a gente pensar em fazer 

escolas com toda as suas estruturas mais se não tivermos especialização e 
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conhecimento desses professores a educação no nosso Município, ela não vai 

alavancar o êxito, venho aqui com muita alegria fazer este comentário a respeito 

desse benefício da educação no nosso Município. Quero registrar aqui que na 

semana passada esteve aqui o Secretário Silvan do Meio Ambiente juntamente 

com a sua equipe técnica foi apresentado um projeto das tartarugas marinhas 

isso é muito importante no nosso Município. Falou do comentário que o Vereador 

Denys falou na reunião passada sobre a questão da cobrança na praia e pediu 

providencias, essas cobranças eram feitas desde administração passada, agora 

cabe nós Vereadores instituir isso que possamos mandar um comunicado a 

Prefeitura, pra ser discutir essa lei pra ver aonde deve ser incluído cobranças de 

impostos. Obrigado a todos uma boa noite. Pediu a palavra o Vereador Argeo 

Corrêa, 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 pra justificar a sua ausência na reunião passada fui 

levar um paciente ao hospital, também quero avisar o público presente que 

tiraram o RG na ação que houve na Escola José Leonardo, será entregue no 

próximo sábado no mesmo local. Quero convidar toda as mulheres que vai iniciar 

a aeróbica na quadra da Escola José Leonardo, foi um projeto meu, estou honrado 

o meu compromisso em campanha, estou ajudando a administração do Prefeito 

Kaká Sena, muito obrigado a minha família, meus amigos uma boa noite a todos. 

Pede a palavra o Vereador Marcelo Sandro, cumprimentando todos os 

Vereadores e Vereadoras, público presente e os que nós assistem pelas redes 

sociais, o que traz nessa palavra livre pra falar da minha ausência na reunião 

passada, fez a leitura da declaração que esteve na Assembleia Legislativa no 

gabinete do Deputado Estadual Igor Normando, para tratar de assuntos de 

interesse do Município de Salinópolis. Como Vereador deste Município há 08 

meses de mandato, tenho um compromisso transparente com a comunidade e 

este Vereador anda pelas comunidades e dando ouvido a todas as essas pessoas 

e relatam aos Vereadores da situação de dentro dos seus bairros, e a comunidade 
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tendo presença do Vereador que seu pedido chegue até o Prefeito e a 

comunidade presente ou as que assistem pelas redes sociais procurem todos os 

Vereadores de segunda a sexta, estou aqui pra atender todos com a maior lisura 

é um compromisso que assumi desde 01 de janeiro deste ano com 

responsabilidade de levar os trabalhos necessários pra dentro das nossas 

comunidades, e a gente tem Deus na frente que vai abrindo as portas e 

quebrando as dificuldades pra que a gente possa vencer as barreiras, como 

Vereador eu garanto firme e forte com os pés no chão trabalhar em favor da minha 

população tanto da cidade como das Vilas do nosso Município de Salinópolis, 

desde já desejo um final de semana abençoado pra todos, um forte abraço do 

Vereador Marcelo Pinheiro, da força que vem  de Deus.               

Usou da palavra a Vereadora Luna Gabriela, mais um vez boa noite a todos, e 

o motivo pra nós Vereadores de ver que a comunidade está mais próxima e 

presente e acompanhando a nossa função, agradecer também a comunidade e 

os que nos acompanham pelas redes sociais, e hoje vou usar o momento pra 

gratidão e um pedido que a comunidade do São Tomé, tem feito incansavelmente 

e iniciar alguns tópico do evento na terça feira dia 31 de agosto lilás, agradecer a 

parceria do Presidente Eron Teixeira, Juiz, Promotora, Delegada, Assistente 

Social, Deputada Paula Gomes, Banpará, Sebrae etc. e das  pessoas e estiveram 

presentes,  funcionários deste Poder Legislativo. Presidente (01 minuto), quero 

enaltecer a atitude de vocês, dizer que desejei muito vim aqui, mais eu sabia que 

iam me conceder a palavra eu não ia falar nada, mais foi um momento grandioso. 

Continuando com a palavra a Vereadora disse que aqui é a casa do povo, falando 

ainda que hoje recebemos nesta casa a nossa Padroeira Senhora do Socorro, 

abençoado todos os que trabalham neste Poder Legislativo, e que tenhamos um 

bom círio a todos, aproveitando a deixa reiterar um requerimento apresentado 

coletivo por mim, as Vereadoras Roberta, Vera, Vereadores Denys, que foi 

enviado ao Executivo, fosse revitalizada as imagens da nossa padroeira porque 

elas desbotadas, reiterar também o pedido da população do bairro são tomé, hoje 
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houve manifestação popular em relação ao requerimento da Travessa Santa Inês, 

requeri já 05 meses, da conclusão da galeria e a pavimentação asfáltica, depois 

da manifestação em videio foi feita uma raspagem mais quando chove vira lama, 

sol  fica poeira, espero dos nobres pares que possam nos ajudar a solucionar 

esse problema porque a comunidade tem pedido encarecidamente, muito 

obrigado a todos um retorno pra nossas casas. Fez uso da palavra o Vereador 

Rosinaldo Martins, boa noite a todos em nome do Presidente saúdo a mesa 

diretora e os que nós assistem pelas rede sociais, vou falar da falta de água de 

cada bairro da nossa cidade, está ai a Empesa mais não pode fazer o serviço mais 

ontem chegou a bomba do bairro do atlântico eu estava presente graças a deus 

já está funcionando e os outros bairros como: américa, california, que precisam 

também de água, estamos de mãos atadas porque foi colocado uma ação na 

Justiça por licitação errada mais tudo bem vamos aguardar o Tribunal julgar e 

confirmar se está errada ou não, quem perde com isso é povo porque estão sem 

água, mais essas pessoas que fizeram essa denúncia eles não vão no bairro falar 

que foram eles que denunciaram não estão nem ai pro povo vão esclarecer 

porque não tem água, hoje visitando o bairro da california uma senhora de 86 

anos, carregando água fiquei triste e chocado com aquela sena eu fui carregar a 

água pra ela, enquanto a equipe está ai sem poder fazer nada. Pede aparte o 

Vereador João Erivaldo, só pra completar a sua fala sobre o bairro da ponte, da 

américa a questão da água, estive com o Prefeito em reunião com a comunidade 

ele teve que tirar uma bomba do poço do trevo pra colocar no bairro da américa, 

pra suprir a necessidade daquela população não tinha água há 03 semanas, 

somou cobrados todos os dias. Continuando com a palavra, quero parabenizar os 

professores da nossa cidade pela vitória estão sorrindo por receberem os que não 

recebiam há muitos anos atrás brigando muito templo pelo aquele salário que 

não eram pagos aos professores, mais o Prefeito Kaká Sena depositou nas contas 

dos professores, ainda mais vontade de trabalhar sabendo que estão ganhando 

o que eles merecem, eu como Vereador vou sempre estar andando pelos bairros 
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vendo a necessidade do povo pra ver o que possamos fazer e trazer o problema 

para o Prefeito, também agradecer o mesmo pelo empenho do trabalho que está 

fazendo na nossa cidade e muitas obras virão, desejo boa noite a todos.          

Logo após o Presidente passou para a 1ª parte, está em discussão a ata da 

17ª reunião ordinária do 2º período legislativo realizada no dia 12 de agosto, 

não manifestação ao contrário, foi aprovada por unanimidade dos Vereadores 

presentes. 

Está em discussão o requerimento nº 121/2021, autoria do Vereador Denys 

Lucio, solicitando ao gestor municipal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

cabe ao órgão municipal responsável pela política ambiental a fiscalização e o 

controle a poluição sonora no âmbito do Município, do som alto no término das 

festas no Salinas Praia Clube.  Nº 122/2021, assinados pelas Vereadoras: 

Roberta Gaia, Luna Gabriela, Vera Lucia, Vereador Denys Lucio, estão 

pedindo ao Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Obras, fazer o serviço de 

terraplanagem na Rua Nova ao lado da panificadora glace real no bairro Nova 

Brasília.  Nº 124/2021, autoria do Vereador João Erivaldo, solicitando ao 

Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Obras, SEMUTTSAL, construção de 

02 lombadas na Rua Antônio Cabral com a Travessa Liberdade no bairro da Nova 

Brasília. Nº 125/2021, assinado pelo Vereador Denys Lucio, Vereadoras: Luna 

Gabriela, Roberta Gaia, Vera Lucia, solicitando ao Prefeito Municipal, a reforma, 

ampliação e adequação do abrigo municipal de Salinópolis. Nº 126/2021, 

assinado pelo Vereador Denys Lucio, Vereadoras: Luna Gabriela, Roberta 

Gaia, Vera Lucia, pedindo ao Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Obras, 

construção de uma galeria na Travessa Bragança no bairro Bom Jesus. Nº 

127/2021, autoria do Vereador Antônio Carlos, pedindo ao gestor municipal 

Secretaria Municipal de Obras, para ser feito o serviço de asfaltamento de todas 

as ruas da vila de Coremas que ainda não tem pavimentação asfáltica, seja 

estendida até as ruas a Vila Nova. Após as discussões dos requerimentos não 

houve manifestação ao contrário todos foram aprovados por unanimidade 
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pelos Vereadores e Vereadoras presentes. Está em discussão o requerimento 

nº 123/2021, autoria do Vereador Marcelo Sandro, pedindo para o Poder 

Público, disponibilizar os seguintes cursos profissionalizantes: auxiliar de 

administrativo, market pessoal, qualidade no atendimento e secretariado. Pede 

aparte o Vereador João Erivaldo, disse ao Vereador o quanto você acertou nesse 

requerimento, porque os nossos adolescentes estão faltando ter a qualificação 

profissional e já tem bastante emprego no nosso Município mais esses jovens 

não tem qualificação pra ingressarem no primeiro emprego. Pede aparte a 

Vereadora Luna Gabriela, é de suma importância concordo com suas palavras, 

quando nós visitamos o Resort, foi um dos questionamentos de um dos sócios a 

dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, e que volte o retorno do 

cursinho pré vestibular do Município. Após a discussão do requerimento foi 

aprovado por unanimidade pelos Vereadores e Vereadoras presentes. Logo 

após o Presidente passou para a 2ª parte: passando para a Comissão de 

Justiça, o Projeto de Lei de autoria do Vereador João Erivaldo, Cria no Município 

de Salinópolis, o sistema de rodizio e cronograma para abertura de farmácias 24 

horas. Em seguida encerrou a reunião marcando a próxima para o dia 09 de 

setembro no horário regimental. E para constar eu Rosinaldo Martins assumindo 

a 1ª secretaria lavou a presente ata, depois de aprovada será assinada pelos 

Vereadores e Vereadoras presentes. Palácio Manoel Pedro de Castro, 02 de 

setembro de 2021. 

 

 

 

01________________________________________________________ 

                   Eron de Carvalho Teixeira-Vereador Presidente-Republicano   

 

02________________________________________________________ 

                   Roberta Graziele Pinheiro Gaia-Vereadora 1ª Secretária-PL  
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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   

 

11__________________________________________________________ 

               Luna Gabriela Figueiredo de Santa Brígida- Vereadora PL      

 

12__________________________________________________________ 
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             Marcelo Sandro Araújo Pinheiro-Vereador Podemos   

 

 

13__________________________________________________________ 

             Vera Lucia de Souza Henrique- Vereadora Democratas      


