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Ata da 23ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª 

legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 

30/09/2021.   

Aos 30 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 12 Vereadores (as) presentes, falta justificada do Vereador 

Denys Lucio. Em seguida a Secretária procedeu com a leituras dos expedientes 

recebidos da Prefeitura Municipal de Salinópolis, ofícios nº 79/2021, 

encaminhando o Projeto de Lei nº 07/2021, dispõe sobre a concessão do Kit 

Pescador. Nº 80/2021, encaminhando Projeto de Lei nº 07/2021, Acresce 

dispositivo na Lei nº 2.906/2019 (Código Tributário Municipal). A seguir o 

Presidente passou para o horário de liderança: Vereador Argeo Corrêa, pediu 

a palavra para fazer uma comunicação do partido do qual faz parte MDB, no dia 

27 o Prefeito Kaká Sena foi atendido pelo Governador do Estado, na reunião 

estiveram presentes os Vereadores João, Dalte, José Raimundo, Naldo, Eron, 

André, e o Deputado Estadual Luth, e informar ao povo de Salinas, que o 

Governador do Estado, assinou o contrato de aquisição para compras de 

maquinários para a nossa cidade no valor em média de três milhões de reais. 

Logo após o Presidente passou para o grande expediente para apresentação 

de requerimentos projetos de leis e resolução. Vereador João Erivaldo 

apresentou (02) requerimentos para o Prefeito Municipal que através da 

Secretaria Municipal de Obras, perfuração de um poço artesiano no bairro da 

Califórnia, e solicitando a construção de uma Escola Pública no referido bairro. 

Vereador Dalte Gomes, apresentou requerimento ao Executivo Municipal, 

através da Secretaria Municipal Obras, construção de um portal na entrada da 
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Vila de São Bento. Logo após o Sr. Presidente passou para assuntos livres. 

Pediu a palavra o Vereador João Erivaldo cumprimento todos os Vereadores (as) 

presentes e o povo que nós assistem pela rede social, nesse horário da palavra 

franqueada para ressaltar do evento que teve aqui na terça- feira do aniversário 

de 101 anos da Assembleia de Deus, durante muito tempo não tinha visto um 

evento dessa natureza o Sr. Presidente está de parabéns, também não poderia 

deixar de falar da nossa viagem a Belém juntamente com o Prefeito Municipal, 

todos preocupados com a nossa população fomos através  de recursos para o 

nosso Município. Sobre o problema da falta de água uma parte já sendo resolvida 

pela parte da Cosanpa, também parabenizo o Governador do Estado, pela 

parceria em assinar a ordem de serviço ao Município, e dos gabinetes que serão 

feitos nesta Casa de Leis  para  os  Vereadores,  uma boa noite a todos.                   

Pede a palavra o Vereador André Barros, dando boa noite a todos os 

Vereadores e Vereadoras, e os que nos assistem pela rede social, com muita 

satisfação que venho nesta noite falar do evento que participamos em Bragança, 

em dos assuntos abordados foi da Lei Kandir, dos ICMS que não foram 

repassados aos Municípios anos atrás, foi louvável porque não sabíamos o que 

estava acontecendo com as perdas desses repasses e com essa Lei o nosso 

Município vai ser comtemplado e vejam a importância desse evento. Na segunda- 

feira estivemos na reunião com o Governado do Estado, com a presença de vários 

Vereadores, foi assinado pelo Govenador um convenio de três milhões de reais, 

destinado para a Prefeitura Municipal de Salinópolis, pra compras de maquinários 

foi uma satisfação de estarmos acompanhando o Prefeito e o Deputado Luth, que 

também está dando grande apoio pra ser feito essas obras no Município, também 

parabenizar o Presidente pelo aniversário dos 101 anos da Assembleia de Deus. 

Pediu a palavra o Vereador Antônio Carlos, dando boa noite a todos os 

presentes, o que me traz nesta tribuna, sobre os meus pedidos que foram 

atendidos pelo Prefeito Municipal, na última sexta-feira foi entregue a parada de 

ônibus da Vila do Alto Pindorama. Quero parabenizar o Sr. Presidente, Pastor 
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Kleber pela sessão solene dos 101 anos da Assembleia de Deus, foi algo 

inexplicável, porque vinhamos    e também pelo convite dado aos Vereadores                                           

  

Depois o Presidente passou para a 1ª parte.  Está em discussão a ata da 20ª 

reunião ordinária realizada no dia 02 de setembro de 2021. Não manifestação 

ao contrário na discussão da ata foi aprovada por unanimidade pelos Vereadores 

(as) presentes.  Está em discussão o requerimento autoria do Vereador 

Rosinaldo Martins, solicitando para o Poder Público a construção de 02 

lombadas na Rua Miriça Santa Brígida. Autoria da Vereadora Luna Gabriela, 

pedindo ao Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Obras, a conclusão do 

meio fio e a pavimentação asfáltica da Avenida Eurico Cassiane conhecida como 

linhão. Autoria do Vereador Argeo Corrêa, solicitando ao Prefeito Municipal 

oficializar dia 15 de setembro como dia oficial para homenagear todo os artistas 

do Município de Salinópolis. Autoria da Vereadora Roberta Gaia, solicitando ao 

Prefeito Municipal e  Secretaria Municipal de Obras, a limpeza da Rua Santa 

Maria Bairro Nova Brasília. Autoria do Vereador André Barros, pedindo ao 

Prefeito Municipal, autorizar o Departamento  de Transito  Municipal, a colocação  

de placas  de sinalização na estrada do Cuiarana  e na referida Vila. 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: passando para a Comissão de 

Justiça, 02 Projetos de Leis: alterando a Lei nº 2.906/2019 (Código Tributário 

Municipal), dispõe sobre a concessão do Kit Pescador. Projeto de Resolução nº 

02/21, da Ouvidoria da Câmara Municipal de Salinópolis. Para a Comissão de 

Finanças:  Projeto da Ouvidoria, e do Kit Pescador. Em seguida o Presidente 

encerrou a reunião marcando a próxima para o dia 07 de outubro 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, 30 de setembro 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        


