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Ata da 4ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 10/03/2022.   

Aos 10 dias do mês Março de 2022, nesta Cidade de Salinópolis, no prédio da 

Câmara Municipal Salinópolis, Palácio Manoel Pedro de Castro, Plenário Raymundo 

Nogueira Gomes, situado na Avenida Beira-Mar nº 1117, precisamente as 19:hs e 15 

minutos o Sr. Presidente iniciou a reunião solicitando ao 1º Secretário João Erivaldo 

da Silva, fazer a chamada nominal dos senhores Vereadores e Vereadoras, de 

acordo com o livro de presença estavam 13 Vereadores (as) presentes. No horário 

de expediente foi feita a leitura do oficio nº 014/2022-SEMAD, encaminhando o 

Projeto de Lei nº01/20220, dispõe sobre a criação dos componentes do sistema 

nacional de segurança alimentar no Município de Salinópolis. A seguir o Sr. 

Presidente passou para o horário de liderança. Vereador Argeo usou da palavra 

para fazer um comunicado que amanhã sexta-feira a Deputada Renilce Nicodemos-

MDB estará conosco fazendo uma reunião na casa do Prof. Otávio, no momento 

faço convite ao povo de Salinas, para ouvir proposta de trabalho a nível estadual, 

municipal, federal   já que estamos em ano de eleitoral, boa noite todos. Vereador 

João Erivaldo fez a leitura da Nota de Repúdio do Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), vem em público se solidarizar com o Senhor Eron de Carvalho Teixeira, 

repudia publicamente ás agressões e ofensas impublicáveis praticadas pelos Ex- 

Prefeito Paulo Henrique da Silva Gomes, que justamente foi agredido dentro desta 

Casa Legislativa. Logo após o Presidente passou para o grande expediente. 

Vereador Antônio Carlos, apresentou (01) indicação para o Prefeito Municipal, 

solicitando a perfuração de um poço artesiano na Vila do Tubão. Vereador 

Rosinaldo Miranda, apresentou requerimento coletivo, pedindo abertura de CPI, 

sobre precatório do Fundef ano de 2016. Vereador André Barros, apresentou (01) 

indicação para o Executivo Municipal, interceder junto a equatorial energia pedindo 

iluminação pública para o bairro da Portelinha II na Vila de Cuiarana. Vereador 

Denys Lucio, em seu nome cumprimento a mesa diretora, boa noite senhores 

Vereadores e senhoras Vereadoras, ao público presentes e os que assistem pelo 

portal da Câmara, Presidente só pra levantar uma questão aqui e que o Vereador 

Naldo colocou um requerimento acredito que esse requerimento tem que ser 

primeiro aprovado pra a gente poder assinar já que colocou o requerimento aqui 

tem que ir pra aprovação, não estou dizendo que está certo ou errado temos que 

ver essa questão da CPI, depois a gente aprova esse requerimento na próxima 

reunião. Logo após o Sr. Presidente passou para assuntos livres. Pede a palavra o 
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Vereador Argeo Corrêa, boa noite Senhor Presidente, Vereadores e Vereadoras, e 

ao público presentes e os que nos assistem pelo portal da Câmara, como é de 

costume o povo de Salinas já esperava o fato que aconteceu ontem nesta Casa de 

Leis, Srs. Vereadores o Presidente marcou audiência pública para debater a questão 

dos precatórios que entram no cofre público no ano de 2016, mais na nossa 

chegada fomos surpreendido pelo aquele tumulto, no meu posicionamento aquilo 

ali foi um desrespeito com  essa Casa de Leis, com o povo de Salinas, com a 

Educação do nosso Município, com o Estado democrático de direito do nosso país, 

porque esta Casa Legislativa constituída por 13 Vereadores fomos eleitos pelo povo 

deveríamos ser respeitados pra que pudéssemos fazer o nosso trabalho nesta Casa 

de Leis, usando da palavra do Prefeito Kaká Sena, em dizer o direito do Prefeito é 

pegar os recursos e usar e também prestar contas com a população. Aqui deixo a 

minha solidariedade a sua pessoa Presidente, pelo ato de agressão física que o 

senhor sofreu pelo Ex-Prefeito Paulo Henrique, e a senhora Cynthia Gomes, quem 

agrediu não conheço, fica aqui o meu repúdio e esta Casa de Leis tem que cobrar as 

medidas cabíveis pra cada um que veio aqui desrespeitar esta Casa de Leis, não 

deixaram nem iniciar a audiência pública, contamos com a segurança pública mais 

não foi suficiente, os fatos foram para a rede social através dos grupos chegando 

até pessoa do Governador, imediatamente mandou o Comando Geral do Estado do 

Pará, vim pra cá e essas pessoas que forem penalizadas sirvam de lição e que não 

aconteçam mais essa  barbaridade nesta Casa de Leis. Fez uso da palavra o 

Vereador André Barros, Boa noite Sr. Presidente cumprimentando a mesa, 

Vereadores e Vereadoras, funcionários desta Casa, pessoas da plateia e os que 

estão nos assistem pessoalmente e os que nos acompanham pelo Facebook, pelos 

canais de comunicação da Câmara, quero falar da reinauguração  do mercado 

municipal da Vila de Cuiarana, também foi entregue pelo Prefeito Municipal, 30 

rabetas e materiais de pesca para os pescadores da Vila, através do projeto de lei 

que foi aprovado por todos os Vereadores (as) desta Casa de Leis, desde já 

agradeço a presença dos Vereadores que estavam presentes e dos pescadores 

todos satisfeitos pelo projeto. Agradecer o Prefeito Kaká Sena, Secretária de 

Assistência Social, Secretária de Administração que estiveram presentes na 

inauguração, referindo sobre a questão do precatório, tivemos aqui uma audiência 

pública com a Semuttsal, um pedido aonde a comunidade pudesse participar da 

audiência, foi questionada a questão do Semuttsal sobre o trânsito no nosso 

Município, o Secretário veio fizeram as perguntas ele respondeu e todos 

entenderam a situação, mais a audiência em relação ao precatório dizer a 
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população que nós Vereadores estávamos fazendo o nosso trabalho que consta no 

Regimento Interno, não estávamos acusando ninguém, foi questionamento do 

Sintepp, dos professores em relação ao precatório do ano de 2016, quando eu 

assumi esta Casa não sabia e começaram a me questionar  a respeito disso,  eu falei 

temos que investigar isso pra  não fazermos a coisa errada era isso fazer os 

questionamentos entre as partes, mais deparamos com uma baderna nesta Casa de 

Leis, sendo inconveniente o Presidente sendo agredido a Secretária de 

Administração, com o Vereador venho repudiar porque ninguém está acima da lei 

viemos pra cá como Vereador para cumprir o nosso mandato, me solidarizo com a 

V. Exª, por ter acontecido isso com o senhor sendo um a pessoa de idade, mais 

tenho certeza que todas as providencias vão ser tomadas sobre esses casos, muito 

obrigado. Usou da palavra o Vereador Dalte Gomes, boa noite a mesa diretora, 

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

rede social, venho a esta tribuna para falar do acontecimento que teve ontem aqui 

nesta Casa de Leis, foi lamentável Salinas nunca tinha acontecido isso nesta Casa de 

Leis, o que aconteceu com a V. Exª sendo agredido pois é Presidente deste Poder, 

isso foi muito repercutido no nosso Município a nível nacional todos vendo a 

barbaridade, mais isso não ficar assim não, por isso que tem a lei e vai ser cumprida, 

parece que era uma guerra igual o que está acontecendo  nesses países, deixo aqui 

o meu repúdio pelo que aconteceu aqui nesta Casa de Leis.                  

Usando da palavra o Vereador Rosinaldo Martins, quero cumprimentar a mesa 

diretora, senhores Vereadores e Vereadoras, público presente e os que assistem 

pelo portal da Câmara, dizer que é muito triste a situação que acorreu ontem aqui 

nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto ia ser apenas esclarecimentos, dizer 

que nós tínhamos armado tudo e o Presidente não queria deixar o povo entrar, não 

era o povo e sim um bando de desordeiros pra tumultuar e impedir o que ia 

acontecer aqui nesta Casa. A pergunta que eu tinha pra fazer ao ex-prefeito está 

aqui com certeza está assistindo, conforme consta no extrato bancário e nos 

relatórios apresentados o Município de Salinópolis, teria obtido o sucesso na ação e 

teria o direito a receber Vinte e Oito Milhões, Cento e Trinta e Oito Mil, Quinhentos 

e Quarenta Oito Reais, Sessenta Centavos (R$ 28.138.548.060,00) com esse valor foi 

destacado Oito Milhões, Quatrocentos e Doze Mil, Cento e Quarenta Hum Reais, 

Dois Centavos, para pagamento de honorários contratuais, sobrou para o Município 

o montante de  Dezenove Milhões, Setecentos e Vinte Mil, Quatrocentos e Sete 

Reais, Sessenta e Oito Centavos.  Assim eu questiono porque consta no depósito 

somente Treze Milhões, Oitocentos e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais, 
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Trinta e Oito Centavos, não era pra ser depositado Dezenove Milhões mais não foi 

aonde está a diferença desses valores de Seis Milhões de Reais. Pede aparte o 

Vereador Tonhão, desse Dezenove Milhões, foi depositado nos cofres públicos da 

Prefeitura. O Vereador respondeu negativo foi depositado na conta do Advogado, 

mais de 50% (cinquenta por cento). Pede aparte o Vereador João Erivaldo, nobre 

Vereador você está dizendo que tem um desfalque de Seis Milhões, 51% por cento 

do recebido, foi pago na verdade duas vezes 30% por cento, é verdade o que está 

contado ai. Vereador continua com a palavra, isso veio de lá, nós íamos fazer muito 

mais perguntas ele ia se explicar não íamos acusar só queríamos saber aonde está 

esses Seis Milhões, porque nós fomos eleitos pelo povo e somos fiscais e devemos 

saber o que aconteceu sei que está nós ouvindo, vim nesta Casa trazer pessoas pra 

bagunçar pra audiência não acontecer e esse soco que ele lhe deu não vai ficar 

impune, ele é covarde quando lhe bateu ele correu, o soco que lhe deu foi dado em 

nós Vereadores. 

O soco que a Secretária levou foi em nós também, fica aqui a minha nota de 

repúdio, estou indignado triste com essa situação com que aconteceu, ele afronta, 

joga na cara, como jogou na cara do João. Pede aparte o Vereador João, Vereador é 

verdade, me jogou na cara quando tinha evento na minha associação ele doava boi 

pra mim fazer o evento, eu não vou negar eu divulgava o nome dele e de todos os 

patrocinadores que me ajudaram, agora vem aqui jogar no meu rosto, quero deixar 

um recado pra ele o que eu falei aqui ajudei 02 campanhas pra ele não cobrei 

nenhum centavo bati foi o motor do meu carro na campanha da Paula, não me 

deram nenhum mim reais pra ajeitar o moto do meu carro, então eu não devo nada 

pra eles devo favor e favor a gente paga com favor. Vereador continua com a 

palavra, jogando na cara do Vereador Tonhão, como que pode o cara vem aqui pra 

se explicar, vem estressado e dizer que cada um está no seu caderno, dizer que eu 

estou no caderno dele eu te pergunto uma coisa, se tu provas que eu te devo 

mostra se tens alguma coisa assinado por mim mostra que eu te pago, se tu me 

deste alguma coisa me prova pra mim que eu te pago, mais dizer que eu te devo e 

sentava na tua mesa e te chamava de meu patrão de melhor Prefeito, eu não sabia 

a peça que você era, depois o  ex Vereador Raimundo Jorge (sacola) estava na 

galeria desacatou o Vereador que estava usando da palavra, dizendo agora o Paulo 

Henrique não presta, vocês são bando de Vereadores covardes já fui Presidente 

desta Casa, e sinto envergonhado.  Presidente mandou que chamasse a polícia pra 

retirar esse cidadão para fora, depois o Vereador disse está ai um que come no 

prato dele se ele fosse bom estava aqui de volta, boa noite a todos. Pede a palavra 

o Vereador Marcelo Pinheiro, boa noite a todos em seu nome Presidente 

cumprimento mesa diretora, Srs. Vereadores e Vereadoras, públicos presentes os 

que nos assistem pelo portal da Câmara, uma ótima noite!  Presidente é até difícil a 
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gente vir aqui na tribuna falar de uma situação que na verdade feriu a nossa moral, 

feriu a população salinopolitana, sabemos muito bem que a política tem os seus 

altos e baixos, vamos ter pessoas que vão defender uma bandeira, que vai defender 

outra e a gente tem que respeitar mesmo não gostando, mais a situação que 

aconteceu ontem dentro dessa Casa de Leis, Presidente foi uma barbaridade, 

avacalhar com essa Casa de Leis como se fosse um bar como se fosse um local de 

brigas, eu vou dar continuidade na palavra do  Vereador Naldo, na verdade, 

Vereador, ele foi apenas convidado para dar uma explicação e não para trazer 

pessoas pra fazer toda aquela confusão que aconteceu ontem nesta Casa de Leis. 

Sabe o que me fere mais Presidente, hoje é 10, dia 08 foi o Dia Internacional da 

Mulher, sabe qual foi o presente que as mulheres de Salinas receberam foi o soco 

que a Secretária Municipal recebeu a mando do Ex-Prefeito, que vergonha! Eu estou 

falando como um ser humano qualquer não apenas como Vereador, quem assistiu 

de casa, quem veio para cá viu o que aconteceu nesta Casa de Leis, será que vai 

ficar assim Presidente, eu acredito que isso não vai ficar assim porque nós 

acreditamos na Justiça daqui do Estado do Pará, do que ocorreu na manhã de 

ontem quarta-feira, a justiça vai tomar suas providências cabíveis, eu digo mais, 

Presidente Eron Teixeira, o soco que o senhor levou lá na porta foi um soco 

traiçoeiro um soco que não foi só o senhor como Presidente desta Casa, uma 

autoridade municipal constituída pelo povo, mas sim como todos os Vereadores do 

Poder Legislativo do Estado do Pará foi atingido com aquele soco de ontem, 

inclusive, os quatros Vereadores que é oposição eles se encaixam também,  Salinas 

vivenciou ontem uma barbaridade uma covardia. Na próxima terça-feira, o 

Vereador Lulu das Comunidades de Belém, vai tratar desse assunto também em 

sessão, dando uma nota de repúdio contra o Ex-Prefeito daqui do Município onde 

vai encaminhar através do Presidente da Câmara de Belém para as demais Câmaras 

do Estado do Pará, pra que eles possam também repudiar essa situação que 

aconteceu aqui dentro da Câmara, como Vereador, eu me senti muito ofendido 

porque eu não vim pra cá pra atacar ninguém, eu vim pra cá sim como uma 

autoridade municipal para que a gente colocasse a conversa para que a população 

entendesse o motivo e o porquê da situação, do valor do precatório que não foi 

repassado para os educadores daqui do Município, esse é um papel meu e todos os 

Vereadores desta Casa, ninguém veio pra brigar! ninguém veio armado, nós viemos 

sim cobrar o direito da população salinopolitano, hoje eu estive presente na 

Delegacia do Município prestando o meu depoimento e fazendo a ocorrência de 

tudo que aconteceu e vão ter pessoas que vão ser chamados pela Justiça porque 

não foi só de boca não, nós conseguimos registrar pessoas que ofendem 

diretamente a minha pessoa e dos demais Vereadores, por isso que eu acredito e 

tenho a certeza que vai funcionar sim, imediatamente o Governador do Estado do 

Pará ficou sabendo dessa covardia e mandou que o Comandante Geral da Polícia 

Militar do Estado sobrevoasse imediatamente até o Município de Salinópolis, nós 
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acreditamos e sabemos muito que quando alguém quer desmanchar um trabalho 

de alguém que quer fazer algo de melhor e implantar coisas boas pro nosso 

Município nós sabemos Presidente que a gente vai ser atacado que vai se levantar 

sempre alguém pra tentar desabar um trabalho que está sendo feito com tanto 

sacrifício. Pede aparte o Vereador Rosinaldo Martins, nós só queremos trabalhar 

Marcelo, e dar continuidade no trabalho e ajudar o nosso Prefeito a trabalhar, hoje 

em dia nós estamos sendo perseguidos estamos sendo ameaçados e eu já pensei 

até em desistir, pensei que a política era diferente mais estou decepcionado e 

ameaçado de morte, pelo amor de Deus ande nós estamos? A gente vive num país 

democrático podemos apoiar quem a gente quiser. Vereador Marcelo continua com 

a palavra, Então Presidente, finalizando as minhas palavras fica aqui o meu repúdio, 

temos a certeza que vamos dar continuidade nesse procedimento e logo será 

aprovado o pedido da CPI, que o Vereador Rosinaldo Miranda acabou de 

apresentar aqui e vamos ver com certeza que a justiça vai tomar as providências 

cabíveis, um forte abraço do Vereador Marcelo Pinheiro. Pede a palavra o Vereador 

Eron Teixeira, Excelentíssimo Senhor João da Ponte Presidente da Casa, em seu 

nome eu cumprimento a mesa, cumprimento senhoras e senhores vereadores, 

nossos amigos e o povo que estão nos assistindo i presente quanto nas redes 

sociais, o assunto que está hoje em pauta, é sobre a reunião que não aconteceu no 

dia de ontem, para esclarecer que foi um pedido de quarenta e oito professores, no 

dia 09 de Dezembro de 2021, fizeram uma reunião aqui no plenário desta Casa e 

solicitaram através de um documento oficial que fosse feito nesta casa uma reunião 

para que a gente pudesse esclarecer em uma audiência pública e convidar as 

pessoas envolvidas no assunto para fazer apenas um esclarecimento, nesta reunião 

nenhum Vereador, nenhuma pessoa ia sentar aqui a título de Juiz, ninguém ia julgar 

ninguém, ninguém ia condenar ninguém, esta documentação que está aí 

Presidente, eu enviei ao senhor Beto, que com certeza foi a pedido do Ex-Prefeito 

Paulo Henrique, eu não neguei o documento o motorista desta Casa foi duas vezes 

na casa do Ex-Prefeito e as duas vezes Vereador Denys, ele não quis receber o 

convite, assim também como convidei o Poder Público, o Juiz o Promotor, também 

não deram satisfação, convidei a Polícia Militar, convidei todos os Vereadores e os 

Secretários, convidamos todos aqueles que a gente achava que era envolvido na 

questão para esclarecimento e o que nós vimos aqui foi uma barbaridade eu passei 

naquele dia uma grande parte da manhã, e os senhores Vereadores que estavam 

comigo no gabinete são testemunha que o nosso telefone não parava de receber 

apoio do Vereador Lulu das comunidade de Belém, do Ex-Senador Mário Couto, 

Deputado Celso Sabino que colocou o escritório dele com os advogados dele a 

nossa disposição e dos 13 (treze) Vereadores porque vocês também foram 

alcançado com aquele murro covarde, ele feriu o Poder Legislativo, o bonito não é 

quem apanha traiçoeiramente por trás o feio é um covarde que bate e corre Isso é 

que é feio, o Celso Sabino me falou isso e eu até agora ainda não esqueci Vereador 
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você é grande, pequeno é quem usou esse ato covarde contra vossa excelência, 

quero agradecer também a Deputada Federal Elcione Barbalho que também me 

ligou, agradecer o nosso amigo Luth Rebelo, nosso Deputado Estadual, quero 

agradecer a todos os pastores das igrejas evangélicas e de muitos amigos católicos 

que inclusive ao sair da minha casa tinha vários lá que estavam ali para me dar um 

abraço e dizer estamos juntos nisso, eu convido todos os Vereadores que na terça-

feira iremos à Belém reunir com Celso Sabino que colocou os seus advogados a 

nossa disposição e eu quero aqui dizer a todos os nossos amigos de bem da nossa 

querida cidade de Sabinópolis, que se acontecer algum atentado contra minha vida, 

contra a vida da minha família ou contra a vida de qualquer Vereador e do Prefeito, 

o culpado será o Ex-Prefeito Paulo Henrique Gomes com o pai dele porque nós 

estamos recebendo ameaça constantemente e ele fala em público, ainda hoje fui 

fazer um B.O. na Delegacia, com os Vereadores que se sentiram ameaçados  e o  

Poder Público está assistindo a nossa fala que tome providência quanto a isso 

porque isso feriu o Poder Legislativo, tem muita manifestação a nosso poder a 

nosso favor. Eu quero dizer a todos vocês que a Câmara Municipal, que os 13 

(treze) vereadores não se calaram, inclusive eu estou aqui Vereadora Roberta, para 

lhe pedir a sua opinião quanto a isso que Vossa Excelência assistiu são as 

professoras que pegaram aquele murro porque ele vem batendo na educação 

desde 2016, colocando ônibus velho para transporte escolar, vinha pagando uma 

miséria aos funcionários da educação, aos serventes, aos vigias, aos professores, é 

isso que ele vinha fazendo a muito tempo, o que bateu em mim sinceramente eu 

não levo tanto em consideração mais eu vou usar a fala do Marcelo, todas aquelas 

professoras que a maioria era do sexo feminino que estavam aqui foi um presente 

que vocês ganharam do Ex-Prefeito, aquele murro quando bateram na Secretária de 

Educação, Vereadora Verinha, que ele deu numa funcionária aqui na frente como é 

o costume dele como dizia à minha avó escroteando com a funcionária pública com 

a Maika, isso na frente de todo mundo, eu estou sendo processado nobre 

Presidente pela Deputada inventando calúnias, todo mundo sabe e tem várias 

pessoas que estão se preparando para denunciar quando ela ofendeu muita gente, 

muito funcionário público na Casa da Cultura, aqui atrás da Câmara, quando ela 

chamou a minha esposa de vagabunda e agora quer reverter a situação dizendo 

que foi eu que chamei e tenho muitas testemunhas chamou na frente dos 

Vereadores, inclusive Vereador Tonhão estava bem atrás, mais isso vai ser tudo 

esclarecido para mim o que importa é que o povo de Salinas o conhece e que não 

conhecia ele está conhecendo agora gente. Vereador Tonhão pede aparte, em 

relação a três processos que a Deputada está processando o senhor, eu me coloco a 

sua disposição porque sou conhecedor das palavras que ela direcionou a sua 

esposa no dia da inauguração do aeroporto aqui de Salinópolis, fiquei muito 

indignado por ouvir certas palavras de baixo calão vindo de uma Deputada no qual 

representa não só Salinas, mais o Estado do Pará, eu, Vereador Tonhão, sendo 
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conhecedor e tendo ouvido fico à disposição do senhor e pode contar comigo, meu 

muito obrigado. Vereador continua com a palavra, obrigado Vereador Tonhão, dizer 

para o Naldo quer saber aonde estar os seis milhões da educação quer saber aonde 

estar os 28 milhões que não foram prestados conta que não foram investidos na 

educação, boa noite a todos que Deus continue abençoando a todos nós. Pede a 

palavra o Vereador Denys Lucio, mais uma vez boa noite Presidente, em seu nome 

cumprimento esta mesa, senhoras e senhores Vereadores e Vereadoras aqui 

presentes, ao público que se encontra em nosso plenário Raymundo Nogueira, aos 

amigos que nos assistem através do portal da Câmara, do conexão notícias.  

Presidente eu quero começar esta fala me reportando ao ano passado, logo no 

início de 2021, onde na nossa 1ª reunião a Vossa Excelência falou para todos nós, 

naquele momento 10 (dez) Vereadores, ao se relacionar a nossa Assessoria Jurídica, 

porque é dos 13 (treze) Vereadores não de 9 (nove) Vereadores e que os 

advogados eles iam dar uma aula de conhecimento de como exercer o mandato de 

Vereador, até porque a grande maioria com exceção do Vereador Tonhão, todos os 

vereadores de primeiro mandato e não foi nenhuma nem duas nem três vezes que 

Vossa Excelência falou isso para nós e naquele momento esperamos e nunca 

aconteceu essa questão, foram  acontecendo as reuniões e nada disso foi tomado, 

por que eu falo isso, Presidente, porque eu sempre defendi aqui nesta tribuna desta 

Casa,  o  Regimento Interno, portanto Presidente, diversas vezes o Regimento 

nunca foi cumprido, eu não sou conhecedor 100% do regimento mais toda semana 

eu leio dou uma estudada para verificar onde determinado Vereador falhou e 

aonde a gente pode estar melhorando e fazendo um trabalho diferenciado se nós 

fossemos mudar hoje o Regimento eu acredito que uns 5 (cinco) artigos só seria o 

mudado porque é o regimento bom, ótimo só basta ser cumprido, eu vejo 

situações aqui de Vereador quando pede aparte de um Vereador que antecedeu ele 

já vai atacar o outro Vereador que saiu, isso não pode é regimental, e  isso vem 

constantemente acontecendo, Presidente o senhor colocou no início desta 

legislatura deste ano de 2021 que iria ser 05 minutos pra cada Vereador na palavra 

livre, hoje tivemos  Vereador falando 8, 9 minutos, eu fico sentado observando e 

anotando para não perder nenhum detalhe do que acontece na nossa reunião. 

Quero me reportar aqui ao passado na Casa de Cultura, onde foi arrumado uma 

situação pela atual gestão, ali houve xingamentos, palavras ofensivas e ninguém 

falou nada, não passou no Liberal porque ninguém pagou a matéria  ninguém 

tomou providência, ano passado lá no aeroporto eu estava ao lado da Deputada, 

Presidente quando aconteceu o episódio inclusive eu sou testemunha dela também, 

eu não tenho porque mentir com o que aconteceu então gente, armaram toda essa 

situação e ninguém falou nada, ninguém criticou porque era gestão que estava 

naquele momento, membros da gestão orquestrando toda aquela situação, este 

ano no dia  15 de fevereiro, no nosso retorno ao trabalho legislativo, nós tivemos 

aqui um comício era pra ser uma reunião de retorno nosso aonde o Vereador falava 
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se quisesse eu vim cumprir o nosso papel de Vereador e chegando aqui nós fomos 

surpreendidos porque armaram de novo uma situação vieram pessoas para cá, 

xingar as vereadoras, me xingaram nem por isso eu fiquei me vitimizando, quando é 

agora quando o senhor leu aqui a questão da audiência pública, quando chegou 

aqui aquelas quatro caixas dizendo do desvio de 28 milhões, antigamente o senhor 

reunia com os treze Vereadores, hoje o senhor não faz mais isso na minha opinião, 

no meu entendimento tinha que ter tido essa reunião Vereadores vocês estão de 

acordo em ter audiência pública, porque eu ia dar minha opinião, como vou dar 

agora para o senhor e para todos aqui que estamos assistindo eu ia dizer que não 

há necessidade de audiência pública, sabe porque já se tem uma opinião formada 

com relação a isso cabia a esta Casa pegar esse encaminhamento deste relatório e 

nós aqui fazer a investigação Presidente, audiência pública não é isso vem para cá 

quem quiser vim o que houve ali foi um impedimento, eu não estou criticando aqui 

o que aconteceu com o senhor, não estou defendendo o que aconteceu com o 

senhor não é nada disso, o que eu tenho para falar falo olhando olho no olho de 

cada Vereador e Vereadora, eu não fico me escondendo não havia necessidade 

sabe porque tentaram armar de novo outra situação só que aconteceu diferente do 

que foi planejado aqui, essa que é verdade em diversos momentos aqui a condução 

desta casa o direcionamento da mesa diretora, é tomada de forma diferente do que 

rege o regimento isso nós não podemos aceitar, o senhor foi muito infeliz ali atrás 

ontem quando o senhor gravou um vídeo, eu digo olhando pro senhor muito infeliz 

porque todo tempo os Vereadores e o senhor falando que só existem nove 

vereadores por nós sermos oposição, aí a gente não presta somos taxados e vistos 

como as piores pessoas desta Câmara de Salinas, os quatros Vereadores não estão 

do lado do povo estão contra os professores, aonde que tem uma situação aqui 

que eu fui contra o povo? que fui contra os professores, não passou nada por aqui, 

pelo contrário, nós temos que regularizar a questão salarial dos funcionários, por 

exemplo a questão da saúde tem um relatório lá na Prefeitura aonde está lá o 

reajuste do PCCR, vamos lutar por esse PCCR dos agentes de saúde, de todos os 

funcionários atualizar essa questão para depois sim aumentar o nosso salário, 

porque ano passado em dezembro, eu fui chamado no gabinete do Presidente pra 

que nós pudéssemos aumentar o nosso salário e não aconteceu sabe por quê?  não 

podia, então presidente, eu peço a Vossa Excelência que conduza essa Casa de 

forma parcial, em novembro do ano passado nós fomos em Belém a um Congresso 

da Câmara de Vereadores onde foi falado e foi perguntado pelo palestrante que ele 

perguntou o seguinte: A Câmara de vocês é independente ou ela é o puxadinho do 

Prefeito, eu faço essa pergunta para a população, eu não estou contra o povo e o 

meu trabalho quem vai julgar e vai dizer se tá certo ou errado é a população, são os 

amigos e amigas que votaram os que não votam, eu não crucifico o trabalho de 

nenhum Vereador aqui e tão pouco eu espero que venha alguém apontar o dedo e 

dizer esse Vereador não está trabalhando! Você não sabe da minha vida ninguém 
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sabe, fica aqui Presidente, essas questões o senhor sabe disso, o nosso Regimento 

não é cumprido de forma coerente não estou defendendo aquela ação de retirada 

do sacola daqui, no Regimento diz o seguinte que quando uma pessoa na plateia 

levanta a voz quando é um Vereador, o senhor tem que fazer uma advertência e se 

essa pessoa continuar fazendo a desordem aí sim o senhor chama a segurança ou a 

polícia para colocar o cidadão para fora, está no Regimento no Artigo 98,  tem 

Vereador aqui quando pede aparte fica nesse disse me disse, estou anotando aqui 

também os minutos! Não se preocupe não que já vai acabar! Pra finalizar tem 

vereador aqui que não sabe o que é aparte, que não sabe o que é questão de 

ordem. Eu não quero ser melhor do que ninguém não, isso é só um entendimento 

que nós temos que ter na questão do nosso Regimento porque eu tenho certeza 

absoluta que no momento que nesta Casa o Regimento for regido de forma 

coerente e correta, eu não estou dizendo aqui que era para o senhor ter ficado do 

lado do Paulo Henrique ou do lado do Kaká, neutralizado e manter o equilíbrio da 

nossa Casa porque não é só de 09 é de 13 Vereadores, a representatividade. Não 

ficar com ciúme quando eu e minhas colegas Vereadores falar com funcionário ou 

funcionária porque já vão dizer que estão armando tem que acabar com isso, pouco 

venho nesta Câmara durante o dia, mais quando venho é para fazer alguma 

indicação, requerimento, projeto de lei, inclusive, Presidente, por falar em projeto 

de lei eu tenho um do ano passado que não foi sancionada pelo Prefeito, mas o 

senhor pode sancionar esse projeto, está no Regimento também então comecem é 

mais um pedido que foi para esta nova mesa onde tem os Vereadores João e  

André,  o senhor na presidência, vamos seguir o rito de como tem que ser seguido 

porque aí população, nós vamos fazer um trabalho diferenciado, vamos fazer um 

trabalho diferenciado é o que o povo precisa estar querendo ver um trabalho do 

vereador e ninguém vai chegar aqui dizer esse Vereador não vai para rua e não faz 

nada. Quem tem que me julgar é a população, daqui a três anos se eu ainda vier 

candidato a Vereador, meu muito obrigado e boa noite a todos. Usou da palavra o 

Vereador José Raimundo, boa noite Presidente em seu nome saúdo a mesa, aos 

nobres vereadores e vereadores aqui presente, o povo que se encontra aqui nesta 

Casa de Leis, e que nos assistem pelas redes sociais, fico escutando dos Vereadores 

falando e quero falar na parte do Vereador, muito me admiro Vereador você falar 

que são 13 (treze) Vereadores na Câmara, mas você vem quase uma vez no mês 

aqui pela parte da manhã, isso é com certeza, me referindo Presidente, no ocorrido 

de ontem nesta Casa de Leis, onde o Ex-Prefeito trouxe a desordem e agrediu você 

covardemente, dizer ao ex-prefeito que essa Casa de Lei não é a casa da mãe Joana, 

e dizer que foi armado isso não foi armado foi convocado às autoridades o pessoal 

do SINTEPP, professores  de forma direita  para o pessoal entrar e  ver o que ia 

acontecer na audiência pública, iam ser feitas as perguntas, mais o Ex-Prefeito, 

chegou com um bando de gente trazendo a desordem e invadiram a Câmara 

quebraram a porta e agrediram o senhor covardemente não agrediram só o senhor 
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e sim a população de Salinas, os professores, alunos, Vereadores, o ex-prefeito diz 

ter tanto respeito e destratou todo mundo, fica aqui a minha indignação meu 

repúdio! Isso é uma falta de vergonha, e de respeito, que as autoridades Promotor, 

Juiz tomem as decisões cabíveis para que seja feita a justiça. Pede a parte o 

Vereador João, Vereador, no nosso Município tem a Justiça mais só que está tendo 

um lado político é visível o que a gente presenciou ontem aqui na nossa Casa de 

Leis, os policiais que estavam aqui dentro sorrindo sem poder fazer poderiam fazer 

sim colocar ordem na casa e não colocaram fica aqui minha indignação tanto para o 

Poder Público Federal, quanto para o Comando da Polícia Militar daqui do nosso 

Município, ao Delegado do nosso Município, o meu repúdio, como Vereador e líder 

comunitário da minha comunidade que lutou três mandatos para estar aqui e 

quando chega uma pessoa que diz? Eu te ajudei eu só tive 36 votos a mais, eu 

acredito no trabalho que a gente vem fazendo em nosso Município todos os 

Vereadores tem o compromisso com nosso povo, eu também acredito na 

instituição. Vereador continua com a palavra, dizer presidente que um ato daquele 

de covardia do soco que deram na Secretária de Administração Cynthia, do 

vandalismo que fizeram para não acontecer a audiência pública, tem vídeo gravado, 

boa noite a todos. Pede a palavra a Vereadora Roberta Gaia, boa noite a todos, em 

seu nome Presidente, cumprimento a mesa diretora aos senhores e senhoras 

vereadoras, aos funcionários desta casa, público que está aqui presente, que nos 

assiste pelas redes sociais, início hoje a minha palavra livre lhe respondendo 

Presidente, não quis usar aparte porque talvez eu tente não digo que sou perfeita, 

cumprir o Regimento Interno, como o Vereador Denys citou agora pouco no seu 

vídeo, quando o senhor fala que os 04 Vereadores são contra o povo, contra 

educação, e a população, hoje aqui na sua fala os 04 Vereadores valeram para o 

senhor, fomos convidados ir no gabinete do Deputado porque agora nós somos 13 

(treze), mais quando o senhor faz os seus vídeos e quando estar nas suas reuniões 

no seu gabinete são apenas 09, nós não recebemos convite para isso então lhe 

respondendo senhor Presidente, conte conosco sim porque esta casa pode contar 

com os 13 (treze), inclusive posso dizer aos senhores professores da educação, 

como fui julgada aqui porque ela não é professora, essa profissão ninguém vai me 

tirar e sabe de uma coisa? Sabe quais foram os Vereadores que vieram para 

audiência sentar ali ficar esperando começar os 04 Vereadores, onde estávamos os 

9 (nove)? Sabe quais foram as duas únicas Vereadoras que ficaram aqui nessa 

plenária para ouvir os professores até o final, eu e a Vereadora Luna, sabe quantas 

vezes nós vamos nos acovardar diante de qualquer situação nenhuma, então quero 

dizer ao senhor Presidente pode contar conosco desde que seja da forma correta, 

eu estou nessa Casa de Leis quase todos os dias, falo com todos os funcionários, 

vou na copa, falo com pessoal de áudio, falo com secretário, mas não entendam 

que eles estão passando informações como foram acusados não entendam assim, 

se o povo vier eu atendo aqui neste gabinete a quem disseram que nosso, estamos 
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aqui à disposição. Inclusive senhores professores, a hora que vocês quiserem marcar 

comigo é só agendar a gente tem aqui a ouvidoria, hoje nós temos a Paula que está 

na recepção, pode marcar com ela que eu vou estar aqui, eu venho não tem 

problema nenhum. Nós estamos aqui realmente para fazer o que é certo o que é 

errado nós não vamos nos esconder embaixo da saia de ninguém, a Vereadora 

Luna por diversas vezes foi acusada de desrespeitar o funcionário, ontem o seu 

sobrinho fez uma funcionária nossa chorar aqui mais isso ninguém fala, acusou a 

funcionária que ela tinha deixado bater no tio dele, sabe seu Eron a decepção é 

muito grande então hoje a gente faz valer o regimento, mas nós queremos que o 

Presidente desta Casa também passa a valer o que ele fala porque é muito fácil usar 

esse microfone aqui e dizer o que quer, difícil é fazer cumprir e a gente acaba se 

entristecendo, Vereador a gente fica triste realmente a política nos entristece por 

esse tipo de atitude, hoje eu uso esta tribuna aqui pra dizer justamente isso eu não 

vou ser coagida não irei me acovardar e que vocês sim podem contar comigo, nós 

estamos aqui como Vereador Denys falou nunca votamos contra em nenhum 

Projeto de Lei que veio para cá, nós somos oposição mas nós nunca votamos contra 

podem pesquisar quantos projetos de leis vieram para cá e nós votamos contra, 

então podem sim contar conosco, inclusive que se prestarem atenção no 

Regimento Interno não vai ter porque a gente ter esse tipo de conversa aqui, boa 

noite muito obrigada. Fez uso da palavra a Vereadora Luna Gabriela, boa noite a 

todos, gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Presidente, aos servidores da 

casa, aos vereadores e vereadores aqui presente, a população que nos acompanha 

aqui na Casa de Leis, e a população que nos acompanha nas redes sociais através 

do Conexão notícias e o portal oficial da Câmara, estive atenta e analisando os 

discursos e quanto hombridade nesses discursos quanta coesão nesses discursos, 

falou-se aqui sobre a situação de ontem alguns vereadores citaram, que presente 

para as mulheres receber um soco, serem agredidas, quando é conveniente é 

importante a defesa não é mesmo? Que hipocrisias nesta Casa de Leis, eu sou uma 

pessoa constantemente atacada, agredida eu não estou falando isso da boca para 

fora todo aquele que quiser ter acesso aos vídeos das agressões da maneira tosca 

esdrúxula e grosseira com que eu sou tratada, busquem a página oficial da câmara 

lá estão todas as provas, portanto não me convenceram com esses discursos falsos, 

de falsa honradez, de falsa hombridade, me perdoe mas não cabe a vocês não 

dessa forma, não estou aqui querendo justificar agressão nenhuma Presidente, eu 

sou totalmente contra isso tanto é que as agressões que eu sofri da vossa esposa 

na página da Câmara, de mulheres que estão também me agredindo porque são 

contratados da Prefeitura, me agredindo com ódio desnecessário e gratuito porque 

eu nunca os ofendi, eu também busquei os meus direitos o processo já está a 

caminho, portanto eu não sou a favor de exaltação, não sou a favor de nenhum tipo 

de vandalismo porém Presidente que o senhor faça o seu papel com hombridade 

dentro desta Casa porque a vez que eu lhe pedi a parcialidade no Regimento 
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Interno e o cumprimento do Regimento, o senhor me chamou de doida, lesa, o 

meu irmão estava presente e eu tenho filmado porque a página oficial da câmara já 

tinha parado de gravar mas tenho amigos que estavam presente eles filmaram 

tenho essas filmagens, o senhor me agrediu falou várias vezes de forma e esdrúxula, 

cala a boca Vereadora seja educada Vereadora, com tom autoritário, eu não vim 

aqui para baixar minha guarda em especial quando eu sou atacada portanto esses 

discursos convenientes não me convencem e a população pode acompanhar nas 

redes sociais porque está lá gravado o que que tem acontecido no nosso Município 

é um contexto político desagradável estão criando uma cortina de fumaça para que 

a gente mude o foco do nosso trabalho do Legislativo 2021/2024, estão 

constantemente agredindo o Ex-Prefeito para criar-se uma cortina de fumaça e a 

gente fingir que o serviço da gestão pública está maravilhoso, não está, então que a 

gente tenha consciência do contexto que existe no nosso Município, não estou a 

favor da agressão mas eu também fui agredida, não foi da mesma forma que o 

senhor, mas agrediu a minha honra, a Deputada Paula Gomes também foi agredida 

chamada com dois palavrões vulgares que eu tenho vergonha de falar mas eu vou 

falar para você sentir o peso ela foi chamada de “vagabunda, safada” pelo 

Presidente, eu estava lá perto inclusive quando o senhor subiu estava também o 

Senador Jader Barbalho a quem olhou para Deputada e falou calma não perca sua 

razão, muitas pessoas estavam presentes presidente eu não estava só, mas ela 

também não estava apesar de ter sido covardemente atacada porque estava sem a 

presença do seu esposo e do seu pai, e do seu irmão, mas não estava só portanto 

para mim são discursos falsos que não há hombridade nenhuma, que não me 

convence e que não vão me colocar para ser prejulgada dizendo que estou a favor 

de uma situação que aconteceu aqui, não estou da forma como não concordei com 

alguns educadores que foram usados como massa de manobra na Casa de Cultura 

para fazer aquele papel ridículo envergonhar o povo salinopolitano numa 

inauguração de educação, eu lamento que vocês tenham sido nesse momento 

usados como massa de manobra política de suja porque como a Vereadora Roberta 

falou eu vou lhe parafrasear a política entristece sim Vereadora, mas ela não nos 

acovardar ela nos deixa com mais vontade de fazer e trabalhar corretamente, nós   

não somos perfeitas existe um longo caminho mas arrotar santidade vocês 

provavelmente não verão de mim, eu erro todos os dias como ser humano eu falho 

diariamente e vir arrotar na tribuna desta Casa achando que eu vou enganar minha 

população e dizer que eu sou perfeita, que eu sou ungida que eu sou a filha mais 

amada de Deus, ele me ama mas não é porque eu sou perfeita, ele me ama porque 

ele é perfeito e eu jamais como ser humano alcançarei os seus pés, portanto os 

julgamentos e essas falsas questões não desabona não desmerece, não muda o fato 

de termos uma situação escandalosa vexatória dentro da Casa de Leis, portanto ela 

foi incitada a partir do momento que você defende uma audiência pública, convida 

a toda comunidade e seleciona as pessoas que devem entrar nesta Casa, isso foi 
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premeditado e outra o Ex-Prefeito Paulo Henrique Gomes não precisa de mim para 

sua defesa não dos quatro, porque quem o conhece sabe que  santo realmente ele 

não é mas ele é previsível, é impulsivo e se defende toda vez que atacado, portanto 

não pense que eu estou aqui como uma advogada, eu estou aqui tentando de uma 

forma justa e coerente dizer que não existe vilões nem mocinhos nessa história, 

existe um contexto político feio, sujo que está usando essa Câmera diversas vezes 

para trazer aqui lavagem de roupa suja como foi feito uma reunião solene onde nós 

fomos surpreendidos com o Grupo Master do Prefeito para nos atacar em uma 

reunião solene onde o próprio Prefeito que se diz tão imponente tão correto atacou 

a Vereadora Verinha apontando na cara dela e gritando com ela e a reunião está 

filmada, espero Presidente, que esta Casa se comporte como tal e que o senhor 

realmente seja imparcial em relação a sua posição política porque estou oposição 

mas eu estou muito segura do meu papel, espero que de fato essa casa seja 

respeitada, eu não lembro qual foi o Vereador que falou essa casa é de 13 (treze) 

vereadores, você está mais uma vez equivocado esta Casa é regida por 13 (treze) 

vereadores, pela coordenação da presidência mas esta casa é do povo, o Presidente 

não manda aqui ele coordena os serviços mais a Casa de Lei é de autonomia da 

população, sempre é falado aqui que a casa do povo, portanto que fique claro toda 

audiência pública, e a sessão ordinária pode ser visitada por qualquer um da 

população seja os vândalos que o Vereador falou são os mesmos vândalos 

Vereador que caminhavam com o senhor na campanha, o senhor não sabia disso, 

os mesmos vândalos que muitas vezes lhe defendiam na campanha levantaram a 

sua bandeira, mas hoje eles não são mais povo são apenas vândalos por 

conveniência política, me desculpem mas isso não me convence, eu espero 

sinceramente que essa cortina de fumaça se disfarça e que nós de uma gestão 

parlamentar de 2021 a 2024 possamos de fato exercer a nossa função neste 

período legislativo e cobrar serviços efetivos da gestão municipal, muito obrigada 

boa noite a todos. Pede aparte Vereadora Roberta Gaia, com relação a isso 

Vereadora Luna, para esclarecimento quando a gente fala na questão do 

Regimento, quando o Vereador colocou o Regimento aí para questão da CPI nós 

gostaríamos que fosse feito uma correção inclusive nós acabamos de falar agora 

pouco com a Assessoria Jurídica, porque o Artigo 35, o qual foi feito o 

requerimento faltou colocar essa parte no requerimento eu peço aqui que se 

coloque antes que seja feito alguma coisa as pessoas interpretam errado nosso 

posicionamento, a comissão para que seja feita de forma correta nesta questão de 

membros Vereador Tonhão, como ele é de uma outra legislatura ele entende o que 

eu estou falando, então eu peço para que a gente possa até corrigir, já conversei 

com a Roseli para que a gente possa está fazendo isso. Pede aparte o Vereador 

Eron, assim nobre vereadora Roberta, eu penso que hoje o nobre Vereador apenas 

entrou com requerimento solicitando uma CPI, depois de aprovado o requerimento 

do Vereador, inclusive falta a V. Exª assinar aí se forma as comissões, mais tudo bem 
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nós temos a semana toda para ver isso, ninguém é perfeito. Pede a palavra o 

Vereador Tonhão 

Senhor Presidente em seu nome saúdo a mesa, senhores Vereadores, e Vereadoras, 

população presente, e os que assistem pelas sociais, portal da câmara, boa noite a 

todos, quero saudar aqui a presença do Secretário Rodrigo Lemos, Presidente do 

Partido Democracia Cristã Zenilson Nóbrega, Presidente ouvindo aqui o relato dos 

nobres colegas Vereadores que falou do Regimento Interno desta Casa de Leis, no 

dia 17 de Fevereiro, onde eu pedi ao Presidente da Câmara que o Regimento 

Interno desta Casa de Leis fosse válido, eu questionei que fosse colocado em vigor 

para todos os Vereadores, digo ao meu colega Vereador João, acho ele interpretou 

que eu tinha dado uma lição de moral no Presidente, não, digo isso que eu viu aqui 

vários embates na gestão passada, situação e oposição tem que existir isso aqui a 

gente só tem que respeitar, nunca foi desrespeitado o colega Vereador, essa tribuna 

tem a palavra livre,  o Vereador pode questionar a não ser pedir aparte, o 

Presidente pode questionar se  sair dos limites quem direciona a sua fala, então eu 

pedi para que fosse válido para  ser colocado em vigor porque é muito ruim você 

está explanando em uma tribuna e o Vereador estar resmungar ficar falando a 

gente tem que ter respeito, nós não viemos aqui para brigar para dizer quem é 

bonito, ou feio, rico, ou pobre, porque ninguém é melhor do que ninguém, eu acho 

que cada um de nós que foi eleito pela população vai fazer o seu trabalho 

conforme suas condições financeiras e política lhe permite, é esse meu ponto de 

vista, eu sempre preguei aqui desde o dia 01 de Janeiro de 2017, teve o respeito do 

Vereador da oposição, porque o  embate é aqui isso é normal em todas as Câmaras  

e o Regimento Interno desta Casa de Leis é  para  todos.  Presidente falando em 

relação a audiência pública que iria acontecer dia 09, foi lamentável o 

acontecimento porque não era isso que nós esperávamos, Vereador eu discordo de 

uma coisa que o senhor falou aqui que tinha armado um circo de forma   alguma 

eu não compactuo com esse tipo de coisa, agora a gente não vai se expor no 

tumulto daquele ali que tinham pessoas armadas, fico chateado porque se trata de 

um gestor que teve dois mandatos de prefeito e que sonha alto de um Deputado 

Federal, isso a gente repudia essas atitudes dele, porque um dos maiores políticos 

do Brasil foi preso foi o Lula, por que ele não, enquanto ele estava dando seu show 

a Polícia Militar rindo achando graça, a polícia foi omissa, é complicado essas 

situações. Eu, como Vereador Sacola falou fiz sim parte da gestão passada eu no 

Legislativo, ele no Executivo, tudo que vem para essa Casa de Leis que eu dei minha 

assinatura foi com intuito de ajudar a população, mas eu digo uma coisa para ele se 

tiver me ouvindo, se eu Vereador Tonhão, se estiver lhe devendo, tiver 

algo assinado por mim traga que eu lhe pago, uso as palavras do Vereador Naldo 

porque desde que eu moro em Salinas, ajudo essa família politicamente então se é 

gratidão com gratidão já se foi paga, agora vai jogar em rosto ficar ameaçando que 

vai passar por cima com rolo compressor dizer que a sua vez vai chegar você não 



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

 

 16 [Data] 

 

perde por esperar, eu receber ligação duas horas da manhã no privado e dizer você 

é brabo a sua hora vai chegar você não perde por esperar, eu jamais faria isso, fazer 

um bem sem olhar aquém depois está jogando rosto isso é ridículo da forma como 

ele  humilhou o Vereador André com um momento difícil que ele passou na área da 

saúde, quando era o Prefeito da cidade, ele ajudou sim fez uma boa ação mas não 

jogar em rosto, a gente fica triste e lamenta por ter vindo de um gestor que sonha 

alto politicamente e com palavras trazendo pessoas desordeiras que denegrida a 

nossa imagem com palavras de baixo calão, juntando pessoas como ex-presidiários, 

galera de Pirabas que a gente sabe que tem ex-presidiários junto com eles, a gente 

fica com medo eu mesmo hoje fiz uma ocorrência na delegacia um B.O, onde citei 

que se acontecer alguma coisa comigo ou  com todos nós aqui o culpado é ele, 

porque eu não devo a ninguém eu não tenho nenhum inimigo para estar me 

ameaçando, nós vamos se encontrar o seu  que é seu está guardado sua hora vai 

chegar, porque não vem só ele, se eu devo a ele porque não me enfrenta, não me 

encara ele sabe aonde eu moro, eu sempre tratei eles com respeito desde a gestão 

passada passei quatro anos lutando ajudando apanhando pegando porrada da 

oposição mas eu nunca virei as costas. Agora digo mais uma vez que estou sim ao 

lado do Kaká Sena, mas o Kaká Sena foi indicação dele não foi minha quando ele 

reuniu em março de 2017, no sítio Águas de Jandira os 11 Vereadores ele falou que 

o candidato a Prefeito e Vice saíram do grupo, depois o covarde sou eu, o traíra é 

eu, logo eu que procuro respeitar todo mundo ninguém ver eu está brigando ou 

desrespeitando ninguém procuro fazer o meu trabalho, naquilo que me convém e o 

que está dentro das minhas condições aqui nessa Casa  ninguém é melhor do que 

ninguém, mas vir apontar o dedo ameaçar isso eu não vou aceitar, dizer Presidente 

o tapa que o senhor levou covardemente ele fere não só o senhor mas todos nós 

Vereadores, não só desta Casa de Leis, mas todos que fazem parte do Legislativo do 

Estado do Pará, fere as pessoas de bem que tem caráter que sonham com uma 

Salinas melhor, porque o senhor é um homem de bem um cidadão salinopolitano, 

que prega a palavra de Deus, a gente fica repudiado este tipo de ação e falta de 

respeito a esta Casa de Leis, o Governo do Estado viu as imagens de um homem 

que o governo apoia que quer ser candidato a Deputado Federal, imagine um 

homem desse nos representando na Câmara Federal, fiquem com Deus um grande 

abraço. Pede a palavra o Vereador João Erivaldo, boa noite a todos, senhor 

Presidente Eron Teixeira, quero cumprimentar o 1º e 2º Secretário, senhoras 

Vereadoras e Vereadores aqui presente, a comunidade que nos assistem na plateia 

e  redes sociais, eu sair de casa dizendo que não iria falar muito porque eu estou 

indignado não gosto de ficar calado, porque os colegas que me antecederam  

falaram no Regimento Interno para cumprir mais teve Vereador que falou 16 

minutos, uma 13 minutos, outra 10 minutos, 7 minutos e aí por diante, então é fácil 

julgar o senhor Presidente para pegar rédea curta e vem se queixar aqui na tribuna 

que o senhor está chamando atenção sabe porque isso acontece presidente, ou 
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está achando que o senhor está muito mole mesmo porque quando o senhor 

chama a atenção o senhor diz que o senhor está desrespeitando ela pra cumprir o 

regimento, que é de 5 minutos estou acabando de explanar que eles usaram vários 

minutos, mais o vou falar Presidente, que a Vereadora que antecedeu aqui a nossa 

fala disse que as 04 ficaram aqui presente mas pra gente preservar as nossas vidas, 

porque tinham pessoas armadas como o Vereador Tonhão falou na plateia, o Ex-

Prefeito trouxe uma carretinha para porta da frente  da Câmara, com microfone 

como que vocês queriam que nós estivéssemos presentes isso é vergonha para 

vocês, tomem vergonha na cara, quando vocês falarem isso da gente que fomos 

covardes, vocês têm que tomar vergonha na cara, sabe porque é prevenção, tinham 

várias pessoas armadas aqui dentro com revólver e dá pra ver nas filmagens, 

fizemos as ocorrências com certeza, pra repreender esses tipos de situações aqui 

dentro da nossa casa, Presidente eu não quero me alongar muito mas tem 

Vereadoras que sobem aqui que antecede a gente, me perdoe Presidente estou 

nervoso eu não consigo falar direito, mas eu digo pro senhor uma coisa, ela diz que 

tem o maior respeito e cumpri o Regimento Interno, que cobra do senhor 

veementemente que o Regimento Interno seja usado nesta Casa de Leis, mas 

quando o nobre Vereador Marcelo Pinheiro, na sessão anterior que pediu aparte 

quando foi citado pelo nobre Vereador Zeca do Forró ela falou, vai lá Marcelo, 

rebola! está visível em todos os áudios e todos os grupos, então que digo se é para 

respeitar o Regimento Interno vamos respeitar, porque não adianta só cobrar do 

Presidente, vir aqui falar bonito dizer que ler o regimento interno, tem Vereadores 

que falaram 8 minutos mas quando se pede aparte é de 03 minutos, quando pede a 

réplica é 02 minutos então está tudo dentro do contexto, ninguém aqui estava aqui 

contando os minutos, falou da carta que leu da nota de repúdio do  partido 

estadual, mas quero reiterar conte comigo que o senhor não está só, eu já assinei o 

requerimento para gente poder dar continuidade nos nossos trabalhos nesta Casa 

Legislativa, Presidente se tiver alguma coisa errada nós vamos apurar quem não 

deve não teme o senhor pode ter certeza disso, fico solidário a vossa excelência e 

todos os nobres vereadores que se sentiram ofendidos pelo Ex-Prefeito e toda a 

gangue dele que se fez presente aqui nesta Casa de Leis, peço desculpas ao povo 

salinopolitano, vendedores ambulantes, minha comunidade da Ponte, América,  

Trevo, Nova Brasília pelo ocorrido de ontem, tenho certeza absoluta que eles não 

vão apoiar este tipo de atitude aqui nesta casa porque aqui não tem nenhum 

bandido para as pessoas chegarem aqui armados de pistola 38, como estão nas 

filmagens, aqui fica meu repúdio estou indignado, vim para ver se dávamos 

continuidade na sessão mas chegando aqui fomos agredidos, eu, Marcelo Pinheiro, 

André do Cuiarana fomos humilhados, como queriam que a gente ficasse aqui no 

plenário, então peço a Deus que nos proteja se acontecer alguma coisa nós já 

sabemos quem é e a justiça também está, agora a pouco eu fiz uma crítica dura 

contra a Justiça, eu vou falar mais uma coisa nós acreditamos nas instituições, eu 



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

 

 18 [Data] 

 

acredito como Vereador porque eu venho lá de baixo e sei onde é que pesa o dedo 

da justiça e quando a gente precisa não temos quando precisamos eles não vão, 

isso é a verdade, falei isso pro nosso Coronel aqui  na reunião, muito obrigada e 

boa noite a todos. A seguir o Presidente passou para a 1ª parte.  Está em discussões 

as Indicações:  Nº 09/2022, autoria do Vereador João Erivaldo, pedindo ao 

Executivo Municipal a ordenar a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, seja feito 

o serviço de limpeza e roçagem das ruas do bairro da américa. Nº 11/2022, autoria 

da Vereadora Roberta Gaia, solicitando para o Poder Executivo, seja construída uma 

estrutura para colocação de uma caixa d’água na Unidade Básica de Saúde do 

bairro do farol velho na atalaia. Requerimento nº 12/2022, autoria do Vereador 

Argeo Corrêa, pedindo para o Executivo Municipal de um prédio para abrigar o 

projeto “A Casa da Mulher”. Não havendo manifestação ao contrário nas discussões 

das Indicações e do requerimento, foram aprovadas e aprovado por unanimidades 

dos Vereadores e Vereadoras presentes. Depois o Presidente passou para a 2ª 

parte: passando para a Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Lei nº 

001/2022, do Poder Executivo, dispõe sobre a criação dos componentes do sistema 

nacional de segurança alimentar do Município de Salinópolis. Em seguida deu por 

encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 17 de março no horário 

regimental. E para constar eu João Erivaldo da Silva,1º Secretário lavrei a presente 

ata, depois de aprovada será assinada pelos Vereadores e Vereadoras presentes. 

Palácio Manoel Pedro de Castro, Plenário Raymundo Nogueira Gomes, 10/03/2022. 
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