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Ata da 22ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª 

legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 

16/09/2021.   

Aos 16 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 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. A seguir o Presidente 

passou para o grande expediente para apresentação de requerimentos 

projetos de leis e resolução. Vereador Rosinaldo Miranda, apresentou (01) 

requerimento para o Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Obras, a 

construção de 02 lombadas na Rua Miriça Santa Brígida, próxima a pousada   e a 

outra em frente ao mercadinho do Alex.  Vereador João Erivaldo fez a leitura do 

oficio nº 132/21, para o Secretário de Limpeza Urbana. Vereador Argeo Corrêa, 

apresentou requerimento (01) requerimento seja encaminhado ao Prefeito 

Municipal, Instituição do dia 15 de setembro como dia dos artistas 

Salinopolitanos. Vereadora Roberta Gaia, apresentou (01) requerimento para o 

Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, realizar o serviço 

de capina, empiçarramento e pavimentação asfáltica da Rua Santa Maria, Bairro 

Nova Brasília. Vereador André Barros, apresentou (01) requerimento pedindo 

para o Prefeito Municipal, Semuttsal, a colocação de placas de sinalização na 

estrada de Cuiarana na Vila. Vereadora Luna Gabriela, apresentou (01) 

requerimento ao Prefeito Municipal, a conclusão do meio fio e a pavimentação 

asfáltica da Avenida Eurico Cassiane conhecida como rua do linhão. Logo após 

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

Teixeira, dando boa noite a todos os presentes, quero me congratular com o 

SENAI, no dia 10 de setembro aconteceu no hotel solar a entrega de 79 
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certificados pra diversas pessoas os que receberam terão garantia de serviços, o 

Senai fez parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria de Assistência Social, 

houve vários cursos, ficamos satisfeito porque hoje em nossa cidade precisa 

muito dessa mão de obras qualificadas, conversando com um dos donos do 

Resort que  está faltando mão de obras qualificados e aqueles que não tem ficam 

no final a vila. 

Só pra engradecer o evento dizer ao Prefeito Municipal e a Secretária Fernanda, 

que continue com essa força olhando para essa pessoas que realmente estão 

precisando de qualificação, e que Deus continue nós abençoando boa noite a 

todos.                 

Pede a palavra o Vereador Argeo Corrêa, boa noite a todos e os que nos 

assistem pela rede social, estou aqui pra agradecer que no dia 14 iniciemos o 

projeto avançar no guarani II, da aeróbica com apoio do Prefeito Municipal, 

Secretária Municipal de Administração, de Educação, e que o Prefeito avalie esse 

projeto pra ser estendido para outros bairros, e que todos fiquem com Deus, 

muito obrigado. Usou da palavra o Vereador Rosinaldo Martins, boa noite todos 

os Vereadores e Vereadoras, público presentes e os que nos assistem pela rede 

social, quero falar para o povo da califórnia e da união que a partir de segunda 

feira vão ser cavados esses poços e equipe já está ai, mais 04 bairros vão ganhar 

poços novos, quero agradecer o Senhor Prefeito Municipal pela vontade de 

trabalhar pelo nosso povo, e pelo serviço que vão ser feitas em todas as pontes 

no bairro da prainha estão todas intransitáveis, também estão fazendo os 

serviços de galeria, de sinalização, asfaltamento, eu sou Vereador daquele bairro  

eu não quero ver só o meu bairro mais os outros bairros bonitos, ganhamos pra 

isso pra servir o povo e tratar com carinho e respeito, eu não sabia que caixa 

d’água ao lado da  Escola Cecilia há 08 anos que não funcionava mais Graça a 

Deus, o Prefeito em 02 dias conseguiu a manutenção daquela caixa. Boa noite a 

todos e muito obrigado. Fez uso da palavra o Vereador João Erivaldo, só pra 

congratular com as palavras do Vereador, o bairro da América também estava 
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passando como outros bairros pela falta de água, e a cobrança é muito grande 

nos Vereadores e no Prefeito, mais o povo não estar sabendo o que estar 

acontecendo no nosso Município, da questão da água precisa ter um 

esclarecimento foi feita uma licitação a Empresa e outras pessoas entraram no 

TCM, pra derrubar essa licitação e o Prefeito não tem como mandar cavar 

nenhum poço, uma vez que tudo já se fala água é responsabilidade da COSANPA, 

e o Prefeito preocupado com o nosso povo em atender as demandas,  e o Prefeito 

não pode mandar cavar os poços  e  nem prestar conta da licitação por motivo de 

pessoas que querem atrapalhar o seu  governo. É impossível ao mesmo tempo 

queimar 10 bombas isso nunca aconteceu no nosso Município e não tem dinheiro 

também pra mandar consertar as mesmas. O Vereador Rosinaldo falou ao 

Vereador João, a Cosanpa, quer que a Prefeitura passe vários pontos de poços 

para que o Município cobre mais o Prefeito não vai deixar enquanto  a  Cosanpa  

não  dê  água  de  boa qualidade para a comunidade.  

Pediu a palavra o Vereador Marcelo Pinheiro, boa noite a todos e ao público 

que assistem pelas redes sociais, nessa palavra livre quero só falar do meu 

resumo durante essa semana pelas Secretarias do Município, comecei e vou 

continuar a fazer visitas e o intuito disso é conversar com os Secretários, 

Coordenadores, pra saber se as nossas secretarias estão sendo assistidas pelo 

nosso Prefeito, como representantes municipal assumimos um compromisso em 

fazer esse dever, como Vereador sempre digo e falar é o meu compromisso eu 

jamais vou recuar isso até mesmo é uma forma de ajudar a gestão do Prefeito 

Kaká Sena, porque se dectarmos algumas situações que venha trazer desconforto 

aos nossos funcionários municipais, pra que nós posamos estar fazendo aquele 

elo pra tentar ajustar as coisas, durante essa semana a minha visita fui recebido 

pela Coordenadora da Vigilância Carla Cristina, falamos sobre vários assuntos 

dos trabalhos interno e externos do órgão da fiscalização pelas escolas do nosso 

Município, no retorno das aulas  e a gente sabe muito bem que cada Secretaria 

tem os seus deveres como representante do Município, faz parte do meu dia a 
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dia, levar as minhas prestação de contas do que eu faço com a nossa população 

somos Vereadores é pra estar nas ruas pra estar cobrando, fiscalizando e levando 

os anseios ao Prefeito Kaká Sena. 

Na segunda visita fui ao Hospital João Paulo II, recebido pela Coordenadora Erica 

Luana, recebi uma reclamação e me deixou muito confuso e preocupado, teve 

uma pessoa que falou que a alimentação do hospital estava sendo fornecida de 

péssimas condições e mercadoria vencida fiquei muito chateado porque assim 

como parabenizo o Prefeito eu também cobro se fosse realmente verdade eu ia 

cobrar, sentei com a Coordenadora e pedir explicações detalhadas do que chegou 

até a mim, ela disse Vereador tudo isso não passa de uma mentira, vamos visitar 

os freezers porque o meu papel e o meu dever, sabemos que os pacientes que 

entram pra li tem que ter um cuidado carinhoso e os profissionais são obrigados 

a tratar bem dos nossos pacientes falo isso porque gera até um desconforto, 

como uma pessoa tem a coragem de usar de covardia não sabe como atingir o 

Prefeito, vai tentar buscar situações que não nada a ver todos os alimentos eles 

tem o acompanhamento pela nutricionista e nos leitos não vão de qualquer forma 

fazem o levantamento pra sabe se a pessoa tem diabete pra pode saber o que vai 

comer, aproveitei a oportunidade e verifiquei toda a estrutura do prédio se precisa 

de reparo como na centrais de ar, os leitos se tem algumas infiltrações no prédio, 

perguntei se tem ambulância com problema nada foi dectada, não vou recuar, 

temer sou pago pra trabalhar e quem me paga é o povo, tive 220 votos com 

orgulho porque hoje bate no peito e digo que trabalho pro povo do interior, dos 

bairros que foram esquecidos pela gestão passada e vamos seguir em frente na 

terceira visita fui na Assistência Social, recebido pela Secretária Fernanda fui 

buscar conhecimento de tudo que a secretaria disponibiliza pra nossa população 

e quando ela chega até um Vereador deve estar atualizado pra passar as devidas 

informações reais pra cada um deles, pra finalizar estive com o Prefeito, ele me 

repassou que vai realizar um evento de inauguração das obras que vão começar 

no bairro do porto grande e foi avaliada no valor de hum milhão e meio, o trabalho 
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vai começar no mês de outubro pra acabar com todo o desconforto que aquela 

comunidade vem vivenciando todos esses anos. 

Se querem conversar com o Vereador pela rede social estou prontamente pra 

atender que eu possa ir até a sua comunidade para analisar, verificar as 

deficiências pra cobrar e levar até a Prefeitura de Salinópolis, fiquem todos com 

Deus, um abraço do Vereador Marcelo Pinheiro, a força que vem de Deus. Usou 

da palavra o Vereador André Barros, cumprimentando a todos e os que nós 

assistem pela rede sociais, hoje vou falar dos acontecimentos desta semana 

acompanhamos o Prefeito no Hotel Solar, da entrega dos certificados de 79 

pessoas que receberam do Diretor do Senai, pra que essas pessoas possam ter 

uma qualificação em uma vaga de trabalho aqui no nosso Município, a questão 

de várias empresas que estão vindo para o nosso Município e a preocupação do 

Prefeito foi muito importante trazer esses cursos de qualificação pro nosso povo, 

desde já agradeço a Secretária de Assistência Social, juntamente com a sua 

equipe, no sábado também acompanhamos o Prefeito e demais Vereadores, 

Secretário de Turismo, Secretário de Agricultura, na festa do feijão na Vila de São 

Bento. Também parabenizar o Vereador Naldo, pelo seu requerimento aos nossos 

amigos da california resolvendo um problema da falta de água da comunidade, e 

dizer também que o Prefeito deixou de fazer a obra da praça se importando com 

uma coisa importante da questão da água pra que os nossos amigos não pode 

ficar sem liquido precioso, desde já agradeço a todos uma boa noite. Fez uso da 

palavra o Vereador Denys Lucio, em nome do Presidente saúdo a todos os 

Vereadores e Vereadoras, aos amigos que nós assistem pelas redes sociais, aos 

moradores do bairro da Califórnia ao público presente boa noite, quero me dirigir 

a vocês moradores do bairro da california explicar e quebrar uma narrativa que lá 

tenho amigos e me ligaram contando essa situação e quando uma mentira vem 

na frente a verdade vem em seguida, então o que eu quero dizer pra vocês estão 

dizendo que os 04 Vereadores estão impedido água da california e de outros 

bairros isso não é verdade como que 04  Vereadores vão impedir água da 



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

 

 

6 [Data] 

 

california se o Prefeito tem 09 Vereadores, quero perguntar para o Presidente  da 

mesa, qual foi o requerimento ou projeto de lei que eu Vereador Denys, 

Vereadoras Luna, Verinha e Roberta Gaia, votamos contra aqui nenhum, já tem 

pra mais de 130 requerimentos, mais de10 projetos de leis e o cara vem com uma 

narrativa de dizer não estou trabalhando por causa de 04 Vereadores, é conversa 

fiada e papo furado isso é incompetência eu fiz um denúncia mais não foi desse 

poço não, peço encarecidamente ao senhor como Presidente desta Casa, oriente 

o setor jurídico desta Câmara na pessoa da Drª Roseli pra explicar de vez para os 

Vereadores a real situação nº do processo 202104246, origem do assunto 

suspensão de processo licitatório medida cautelar de 18 de agosto de 2021, quem  

foi que denunciou através da ouvidoria do Tribunal de Contas do Municípios, 

através da Empresa K. M. Batista Cardoso Construções Comércio e Serviço, vou 

deixar na mesa da Câmara para que os moradores da california tenham 

conhecimento dessa situação eu jamais Pesão ia ser contra o seu bairro isso não 

existe, pede ainda, ao Presidente usar o artigo 98 do Regimento  Interno, por 

favor, na denúncia não tem nome de Vereador quando essa empresa fez a 

denúncia a Prefeitura automaticamente encaminhou para o Tribunal pedindo a 

suspensão do processo isso não é culpa do Vereador, fiz várias denúncias no 

início do ano de dispensa de licitação, o Prefeito mandou cavar o poço no campo 

do batata colocou a bomba depois eu fiz a denúncia porque o papel do Vereador 

não é ficar contra o povo é fiscalizar o Executivo pra ver se estar aplicando 

corretamente o recurso que é do povo. Essa história de dizer ou achar culpado 

não estou trabalhando porque tem 04 Vereadores contra mim, ele que os 13 do 

lado dele pra poder trabalhar isso é incompetência, hoje na Internet, ver vários 

moradores solicitando ações serviços e tem que culpar o povo por estar 

reclamando, o problema que foi pregado em campanha várias promessas e não 

estão sendo cumpridas já são 09 meses e todo tempo desculpas e ninguém vai 

fazer nada, outro dia um Vereador aqui foi falar de uma situação falando 

diretamente pra mim na gestão passada faziam isso, eu não era Vereador da 
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gestão passada sou Vereador de 2021 a 2024, e o papel do Vereador pra quem 

não sabe é fiscalizar, e desafio o Prefeito vim aqui e dizer que eu fui culpado de 

não ter água no bairro de vocês. Então é uma pura cara de pau de dizer espalhar 

na cidade que os 04 Vereadores são contra o povo, eu vou estar me defendendo 

sim só vou subir na tribuna pra explicar esse tipo de situação, boa noite todos até 

a próxima semana. Fez uso da palavra o Vereador João Erivaldo, cumprimentou 

a todos, disse que o Vereador veio aqui explicou o que está acontecendo sobre a 

licitação eu não vou discordar com ele porque tem uma professora dentro de 

casa, eu não aprendi pra ser chefe de licitação apenas um humilde Vereador, 03 

meses atrás fiz um requerimento solicitando poço, pra ponte, califonia, KM 60, e 

deparamos com muitas situações e cobranças, em nenhum momento falamos 

culpando os 04 Vereadores porque estamos culpando os 13 Vereadores, mais tem 

pessoas querendo atrapalhar o governo do Kaká Sena, não vamos deixar, nem 

tapar o sol com a peneira esses poços já eram pra está cavados, reitero a fala do 

Vereador Naldo, da falta de água não é responsabilidade do Prefeito é da 

Cosanpa, Governo do Estado, a minha comunidade estava me cobrando, foram 

queimadas 10 bombas ao mesmo tempo isso é inacreditável, o Vereador vem aqui 

se justificar usando até os papéis acho que estamos aprendendo, eu faço o meu 

discurso aqui na mesa fiquei envergonhado da última reunião chamando todo 

mundo  de burro se incluindo no meio. Pede aparte o Presidente, hoje me 

mandaram uma garrafa com água suja lá do Bom Jesus, a gente sabe que aquele 

poço era pra ser cavado com 150 metros mais foi cavado com 80 metros, e a 

gestão passada brincou com o povo e nós estamos aqui com o Prefeito como você 

falou Vereador, água é competência do Governo do Estado, toda a tarifa que são 

pagas no banco vão pro Governo do Estado, e o que a mesa vai fazer é convidar 

os Diretores da Cosanpa Estadual e Municipal, Prefeito Municipal, porque é 

necessidade básica é a água já está demais a reclamação e não podemos cruzar 

os nossos braços, e o Prefeito está deixando de construir praça pra mandar cavar 

poços. Vereador continuou com a palavra, primeiramente agradecer a Deus pela 
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oportunidade e não cai uma folha no chão se não for da permissão de Deus, se 

hoje estou aqui foi com a permissão de Deus. Pede a palavra a Vereadora 

Roberta Gaia, boa noite a todos, gostaria de explicar a população presente de 

acordo com o Regimento Interno, ainda não podemos ouvi-los mais terminando a 

sessão vamos conversar com vocês, e também convidar a nossa população pra 

um everto que será realizado na quadra da Escola Dr. Miguel de Santa Brígida, 

implantação da moeda verde no nosso Município, da questão do meio ambiente, 

e demais gostaria de mostrar que nesta Casa Legislativa, possamos estar 

fiscalizando e verificando as questões das leis, temos um Projeto de Lei na gestão 

do Ex-Prefeito Vagner Curi, ano de 2011,  determinando que a água do Município 

e Salinópolis, é conveniada com o Estado,  não é  só responsabilidade da 

COSANPA, e sim também responsabilidade do Município, e tem alguns bairros 

são responsabilidade da cosanpa, os que são pagos e outros bairros são 

responsabilidade da Prefeitura como California, Nova Brasília, etc. Temos que 

cobrar das pessoas certas como o Vereador convidou a população pra irem até 

Belém, seria viagem perdida porque está aqui a lei precisamos ter o 

conhecimento pra cobrarmos os nossos direitos, no bairro João Pulo II, aonde eu 

moro a mesma situação falta de água é responsabilidade da COSANPA. Já 

tivemos uma reunião no primeiro período com os Diretores da Cosanpa, de Belém, 

sobre esse problema de falta de água os mesmos disseram que iam ver o que 

podiam fazer com esses  bairros que pertencem a Cosanapa. Então temos que 

cobrar de forma correta, pedimos a compreensão de vocês, e toda quinta feira é 

prestação de contas do que fazemos durante a semana, vários moradores como 

a Dona Zulmira do bairro Nova Brasília, estava sem água fui eu pessoalmente 

como Rodrigo Lemos, Secretário de Limpeza Urbana, ele que trata da questão da 

água no Município, o qual disse que estão resolvendo essa questão, e nós 

estamos fazendo o nosso papel sabemos o que está acontecendo na América, 

Nova Brasília, Califórnia, boa noite a todos.  Pediu a palavra o Vereador José 

Raimundo, boa noite a todos, realmente Vereador João já era pra ter cavados 
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novos poços mais foram denunciar e foi suspensa a licitação certo que estamos 

aqui pra fiscalizar, cobrar, mais deixo falar uma coisa aqui porque a Deputada 

não faz nada pelo nosso Município, sobre essa situação da água, foi eleita por 

Salinas está na hora Deputada. Vereador você tem a coragem de subir nesta 

tribuna pra falar que o Prefeito não presta não faz nada, foram 08 anos do antigo 

Prefeito pra resolver essa situação da água da nossa cidade e não teve a coragem 

de assumir essa responsabilidade, mais de sete milhões de recursos do Deputado 

Priante e não fez nada cadê esse recurso. Agora quem não presta é o Prefeito 

Kaká, quem colocou o Kaká pra ser Prefeito foi o antigo Prefeito, agora não deixa 

o próprio Prefeito trabalhar temos que nos unirmos para trabalharmos pela nossa 

cidade numa briga política só quem sofre é o povo. Na segunda feira vão ser 

cavados 04 poços, Prefeito Kaká parabéns vamos trabalhar pela nossa cidade 

deixar de briga nesta tribuna. Pede aparte o Vereador João, Vereador você tem 

razão de dizer o povo unido jamais será vencido, e a nobre Vereadora falou que 

nós devemos estar mais atentos sobre as leis, onde falou que os Diretores da 

Cosanpa vieram aqui, ninguém é leigos todo mundo sabe o que quer eu estava 

presente, e dizer que tem que cobrar das pessoas corretas e quando eu citei era 

pra cobrar da Cosanpa Governo do Estado. Continuou com a palavra o 

Vereador, todos os dias eu visito os bairros de Salinas, e a falta de água é 

constante, sobre a situação da limpeza urbana foi deixado os maquinários todos 

quebrados tivemos uma promessa de novos maquinários até o momento ainda 

não chegou pra suprir a necessidade da limpeza da cidade, muito obrigado a 

todos. Usou da palavra Vereadora Luna Gabriela, boa noite a todos, e os que 

nos assistem pelas redes sociais, o que eu posso dizer a vocês que eu lamento 

muito pelo nosso posicionamento como Vereadores tenhamos que nos 

posicionarmos em defesa ou desfavor ao Prefeito, sabendo que o Executivo tem 

as suas responsabilidades quando falou-se aqui que foi feita a denúncia e que 

precisou suspender a licitação porque estava errada, portanto não somos nós 

Vereadores, a incompetência cabe dentro da administração pública se eu tenho 
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uma equipe que responde pela licitação e não estar correta e na publicidade e do 

profissional que não tem capacidade de executar é lamentável que nós como  

Vereadores, como representante do povo e usar o próprio povo como manobra e 

enganar o  povo em desfavor dele próprio, não viemos pra esta Casa de Leis pra 

ser advogado do Executivo, a Câmara Municipal ela é independente do Executivo 

Municipal, e ver Vereador aqui ler no seu celular exatamente o que lhe pediram 

pra dizer isso é vergonhoso, precisa vim como representantividade do povo não 

como do Executivo mandando carta pronta pra ser lida a que ponto nós 

chegamos, hoje se falou de água mais quem aqui está com a sua rua limpa sem 

entulho ninguém,  cidade está imunda, quem aqui durante esses últimos 03 

meses conseguiu fazer exame laboratorial nas unidades de saúde ninguém, quem 

já conseguiu um pediatra pro seu filho dentro do Município, ninguém povo vamos 

acordar vocês estão pra ser servidos por nós. Infelizmente a água não é o único 

problema no Município, o laboratório municipal está parado há mais de 03 meses, 

sem insumes não tem exame básico para o povo, ainda vem em defesa do 

Executivo, já estamos á 09 meses é a justificativa é sempre a mesma não tem 

maquinários nesse período tivemos 04 lombadas inauguradas o recurso continua 

caindo mensalmente, em 09 meses tivemos os adicionais dos profissionais da 

educação, parabéns é merecimento mais ainda temos Técnico  de Enfermagem 

dos (10% por cento) que trabalharam na pandemia, não podemos fechar os olhos 

e dizer que nós munícipes estamos vivendo bem nem usar o povo de manobra pra 

nos manter na mídia porque o nosso papel não é esse, nem dizer que o Executivo 

está bom porque meia dúzia tem privilégios, eu me sinto envergonhada de ver os 

Vereadores se posicionarem contra o povo, porque quando você lambe, elogia 

que de fato não existe está contra a sua população, eu visito os bairros e tem 

muitos entulhos.  Muito obrigado a todos.                                                     

Pediu a palavra o Vereador Dalte Gomes, boa noite aos presentes, disse que é 

muito legal falar do atual Prefeito mais eles não falam da gestão passada que 

deixou um rombo grande para o Prefeito não poder trabalhar, o que eu vou falar 
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o Prefeito gosta de trabalhar era pra estar asfaltando mais bairros, mais 

recuperou o bairro do meu amigo aqui que o asfalto foi de má qualidade 

Presidente, o Prefeito recuperou o carananzinho. Eu moro no triangulo e graças 

a Deus a água melhorou, trocaram caixa d’água da Vila do bucú, São Bento, 

Joacaia. Disse que já era pra ser cavados esses poços mais houve impasse mais 

pra semana o Prefeito vai mandar cavar esses poços vão, e dizer que o Prefeito 

não está trabalhando no Derrubadinho nunca teve uma ambulância agora tem, e 

porque não cobram da Deputada pra colocar ao menos uma borra de pinche da 

estrada do Nazaré ao Penha, mais querem só cobrar do Prefeito. Estamos aqui 

para ajudar o Prefeito nesses 04 anos, uma boa noite a todos. Pede a palavra o 

Vereador Antônio Carlos, cumprimentando a mesa diretora e os demais 

Vereadores, o que me traz nesta tribuna que o assunto é agua, todos nós sabemos 

que tem o momento de estiagem sempre aconteceu esse problema é não é só o 

bairro da Califórnia, cumprimento o amigo pesão pelo abaixo assinado e mandou 

até o Prefeito. Na gestão passada passei como legislador não como Executivo, 

tudo que veio pra esta Casa de Leis, falo isso porque tem Vereadores aqui que 

não aceitam de eu ter permanecido nesta Casa de Leis, eu fiz o meu trabalho 

como legislador não com interesse próprio tenho respeito pela gestão passada, 

nunca vim nesta tribuna pra apontar o dedo na cara de alguém, que o problema 

da água não é só do Prefeito, Cosanpa, somos de todos nós Poder Público. Não 

tenho culpa se certos Vereadores são oposição ao Prefeito, também não estou 

aqui pra bajular ninguém. Já cobrei do Prefeito a situação da água da Vila do Alto 

Pindorama, vai fazer 05 anos cobrando uma água de boa qualidade e ainda não 

consegui, mais sempre digo aqui, se tem alguém prejudicando a gestão atual por 

favor deixe trabalhar, essa problema a falta de água é responsabilidade de todos 

os 13 Vereadores, muito obrigado a todos. Depois o Presidente passou para a 

1ª parte. Está em discussões os seguintes requerimento: Autoria da Vereadora 

Roberta Gaia, solicitando ao gestor municipal, a construção de uma galeria na 

Travessa Boas Novas no Bairro do Atlântico II. Autoria do Vereador Dalte 
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Gomes, pedindo ao Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Obras, a 

construção de uma escadaria no balneário público da Vila do Buçú. Autoria do 

Vereador Dalte Gomes, solicitando ao Prefeito Municipal disponibilizar a compra 

de uma canoa para a realizar a travessia dos moradores da Vila de Santo Antônio 

de Urindeua. Autoria do Vereador João Erivaldo, solicitando ao Prefeito 

Municipal e Secretaria Municipal de Obras, a reforma da Escola Municipal 

Eleonor Fontelles de Santa Brígida na PA-444 estrada da Atalaia. Autoria da 

Vereadora Roberta Gaia, pedindo ao Prefeito Municipal e Secretaria Municipal 

de Obras, a manutenção da pavimentação asfáltica da Rua Manoel Morel bairro 

da Taperinha. Autoria do Vereador José Raimundo, pedindo para o Prefeito 

Municipal, cópia para a Secretaria Municipal de Obras, construção de uma praça 

pública em frente à igreja Santa Rita de Cássia, bairro do atlântico II. Autoria do 

Vereador André Barros, pedindo ao Executivo Municipal, seja construída uma 

ponte sobre o rio das antas (igarapé Sessentão). Autoria do Vereador Argeo 

Corrêa, pedindo para o Executivo, a perfuração de um poço artesiano nos bairros 

guarani II a maçarico. Autoria do Vereador Marcelo Sandro, pedindo ao 

Executivo Municipal, os serviços dos maquinários para viabilizar o acesso dos 

moradores da Rua Raimundo Costa Barros, Bairro Bom Jesus. Após as 

discussões dos requerimentos não havendo manifestação ao contrário, 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, foi encerrada a reunião marcando a próxima para o dia 30 de setembro 

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, 16 de setembro de 2021. 

 

01________________________________________________________ 

        Eron de Carvalho Teixeira-Vereador Presidente Republicano  
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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__________________________________________________________ 



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

 

 

14 [Data] 

 

    José Raimundo Souza da Silva- Vereador Republicano 

 

 

11__________________________________________________________ 

   Luna Gabriela Figueiredo de Santa Brígida-Vereadora PL  

 

 

12__________________________________________________________ 

   Marcelo Sandro Araújo Pinheiro- Vereador Podemos     

 

13__________________________________________________________ 

  Vera Lucia  de Souza  Henrique- Vereadora Democratas        


