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Ata da 5ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 17/03/2022.   

Aos 17 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 09 Vereadores presentes, faltas justificadas das Vereadoras 

Roberta Gaia, Luna Gabriela, Vera Lucia, do Vereador Denys Lucio. No horário de 

expediente o Presidente fez a leitura do Requerimento aprovado pela Câmara de 

Belém, foi aprovado por 28 Vereadores, nota de repúdio ao ato acontecido na 

Câmara Municipal de Salinópolis, de agressão contra o Presidente da Câmara 

Vereador Eron de Carvalho Teixeira, quando em sessão o qual tinha objetivo de 

apurar vinte e vinte e oito milhões do precatório do Fundef ano de 2016.  no dia 09 

de março de 2022, pela atitude do Ex-Prefeito Paulo Henrique da Silva Gomes. No 

horário de liderança o Vereador Tonhão usou da palavra, usando esta tribuna em 

dizer que no dia 15 de março estivemos em Belém, fomos recebidos na Câmara 

Municipal de Belém, na sessão foi aprovado requerimento de nota de repúdio do que 

aconteceu nesta Casa de Leis no dia 09 de março, sabemos e entendemos o que 

aconteceu foi inadmissível e o tapa que o Vereador Presidente recebeu 

covardemente isso fere todo o Legislativo em todo o Estado do Pará. Em nome do 

Presidente da Câmara de Belém Zeca Pirão e o Lulu das comunidades eu agradeço 

pela parceria, amizade e por nos defender desse ato covarde, não podemos aceitar 

não só com o parlamento mais com todo o cidadão de bem isso foi a traição, porque 

a peito ele não tem coragem de fazer isso, desde já agradeço e que Deus abençoe a 

todos. Vereador João Erivaldo, usa da palavra, cumprimento a todos os Vereadores e 

as pessoas presentes e os que nos assistem pelo portal da Câmara, dizer que estive 

em Belém na quarta-feira, peço desculpas por não estar presente na Câmara de 

Vereadores de Belém, pra assistir a reunião porque fiquei no prego na viagem, 

também reunião marcada em Belém com o Deputado Adriano Coelho, com o 

Presidente do PDT, Geovani Queiroz, buscando parceria para o nosso Município 

através da Agricultura, fico gratificante e disse se um dia eu tivesse oportunidade de 

estar aqui ia usar de tudo que tivesse o conhecimento em busca de melhoria para o 

nosso povo, só tenho agradecer o nosso Prefeito Kaká Sena, dessa vez vão ser os 

agricultores que vão ser beneficiados com o Projeto Piloto pra 100 agricultores, 
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agradecer o Secretário de Estado de Agricultura e Pesca, Geovani Queiroz e o 

Deputado Adriano Coelho por abrirem essa porta porque quando uma porta se fecha 

Deus abre várias portas, boa noite a todos. Logo após o Presidente passou para o 

grande expediente. Vereador José Raimundo, apresentou (01) indicação para o 

Prefeito Municipal, solicitando a limpeza e roçagem do bairro Atlântico II. Vereador 

João Erivaldo, apresentou (01) indicação para o Executivo Municipal, solicitando a 

construção de um centro comunitário no bairro da América. Vereador Argeo Corrêa, 

apresentou (01) requerimento ao Poder Público instalação do programa de internet 

banda larga nos espaços físicos deste Município.  Vereador André Barros, apresentou 

(01) indicação para o Executivo Municipal, solicitando a perfuração de um poço 

artesiano na Vila do Caingá neste Município. Logo após o Sr. Presidente passou para 

assuntos livres. Pede a palavra o Vereador Marcelo Pinheiro, boa noite Senhor 

Presidente, Vereadores e Vereadoras, e ao público presentes e os que nos assistem 

pelo portal da Câmara, quero falar do nosso mandato pela cidade e pelas nossas vilas, 

continuo sempre nas atividades isso é muito importante na última terça- feira 

estivemos na capital e fui recebido pelo meu Deputado Estadual Igor Normando, 

onde conversamos de assuntos de interesse do nosso Município, e o projeto do 

Deputado foi aprovado na segunda-feira pelo Governador do Estado, aonde vai estar 

dando o direito de ser feito castração dos nossos pets, em todo o Estado do Pará, 

por ano vão ser trinta mil atendimentos de castração fora o atendimento veterinária 

no treleem  móvel vai circular em todo o Estado do Pará, esse assunto foi abordado 

com este Vereador e só vamos alinhar para o mês de maio, pra que possamos realizar 

essa ação aqui na nossa cidade dando direito pra nossa população, vimos que na rua 

tem muitos cachorros abandonados, o meu intuito como Vereador é trazer esse 

serviço de castração pra que possamos disponibilizar um atendimento carinhoso para 

os nossos pets, como Vereador quero dizer pra minha população salinopolitana eu 

abracei esta causa do animal, vamos disponibilizar o material de limpeza para os 

abrigos pra que possamos dá o apoio para os nossos animais. Outros assuntos foram 

abordados como o pedido de mais identidade, vamos contar com o apoio da parceria 

do Deputado Igor Normando, quero avisar a população da Vila de Santa Rosa que 

amanhã estarei a caminho com uns dos responsáveis da Secretaria de Obras, uma 

solicitação que fiz nesta Casa de Leis, pedindo para o Prefeito Municipal Kaká Sena, 

fosse feita uma puxada na lateral do posto médico, porque nesse período de chuva 

os moradores não tem aonde se abrigarem, pra finalizar na última semana que 

passou estive presente na Vila de Santo Antônio de Urindeua, dando atenção pra 

equipe de roçagem hoje funciona tanto no campo, nas laterais das igrejas, associação. 
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Agradeço oportunidade pedir pra que a nossa população continue pedindo, 

mandando mensagem a este Vereador estamos aqui pra somar com todos sem 

exceção de todos um abraço forte do Vereador Marcelo Pinheiro, fiquem todos com 

Deus. Usou da palavra o Vereador Tonhão, boa noite a mesa diretora, Vereadores, 

Vereadores e Vereadoras, públicos presentes e os que assistem pela rede social, 

venho a esta tribuna para agradecer o nosso Prefeito Kaká Sena, por estar sempre 

atendendo os pedidos dos Vereadores, na última terça-feira fiz um pedido ao 

Prefeito, que fosse feita a revisão da iluminação pública da Vila do Alto Pindorama, 

nesse mesmo dia o trabalho continuou e foram concluídos hoje, sabemos que fomos 

eleitos pela população e nos cobram uma resposta positiva, a gente fica satisfeita em 

ser atendido os nossos pedidos pelo Prefeito Kaká Sena, onde está sempre ativo no 

meio de tantas confusões, perseguições, mais está sempre trabalhando em prol da 

nossa população do nosso Município. Dizer também, que estou travando uma 

questão aqui nesta Casa de Leis, desde o ano de 2020, aonde colocaram os postes 

de luz  no bairro da Ararapiranga na Vila do Alto Pindorama, até hoje estou sendo 

cobrado  e a Equatorial energia não deu uma resposta positiva a comunidade, sendo 

representante da comunidade não vou me calar diante de uma falta de respeito por 

terem colocado os postes em outubro do ano passado e ainda não fizeram o serviço 

de rede de iluminação pública, vou procurar os meios legais pra que a comunidade 

possa ser  beneficiada, vou no Escritório da Equatorial em Belém, saber porque até 

hoje não foi feito esse serviço de iluminação pública, esses moradores não tem 

comprovantes de residências. Pede aparte o Vereador Eron Teixeira, disse que temos 

acompanhados a sua luta quanto a esse pedido, quarta-feira, vamos estar com 09 

Vereadores a Belém, tratar de um assunto muito importante para a nossa cidade, e a 

Presidência dessa Casa, promete marcar com os diretores da equatorial energia para 

cobrarmos deles, assim V. Exª vai poder dar uma resposta melhor a comunidade.  

Vereador agradeço pelo apoio dos Vereadores e Vereadoras todos sabem da minha 

luta junto aquela comunidade. Falou ainda da conversa que teve com o Ex- Senador 

Mário Couto, vem a candidato a Senado, eu Vereador Tonhão declarei meu apoio a 

sua pre- candidatura, porque fez muitos trabalhos quando era Senador da República, 

pelas vilas de Cuiarana, Alto Pindorama, São Bento, Santo Antônio de Urindeua etc.                 

Usando da palavra o Vereador João Erivaldo, quero cumprimentar a mesa diretora, 

senhores Vereadores e Vereadoras, público presente e os que assistem pelo portal 

da Câmara, eu não poderia deixar de falar dos atos que vem acontecendo no nosso 

Município, a gente fica perplexo mais hoje venho agradecer e parabenizar as 

Secretárias de  Saúde, Assistência Social, do projeto social no Ginásio Zeca Faustino, 
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dos anos que moro aqui não tinha visto do gestor e dos seus secretariados 

preocupados com a terceira idade, que em tempo de campanha aonde a gente ia 

solicitavam pedindo apoio, me sinto engradecido de ver o nosso Prefeito de colocar 

um projeto que vem beneficiar os nossos idosos do nosso Município, também 

parabenizar todos os idosos que precisam de um olhar carinhoso pela gestão pública 

e o nosso Município vai servir de exemplo para os outros Municípios. Ainda tem 

Vereadores que dizem que o Prefeito não está fazendo nada cuidar das pessoas é 

fazer o bem, enquanto dizem que ele não está fazendo nada está trabalhando é isso 

calar a boca com o trabalho, também dizer que todos vocês são sabedores da minha 

luta pela minhas comunidades ponte, trevo, américa, aonde me chamar eu vou e o 

Prefeito fez um compromisso com este Vereador, dentro de um ano vou concluir 

toda a iluminação pública do bairro da américa, Califórnia, Km 60, hoje estou 

agradecendo o Prefeito porque quem tem humildade agradece porque cumpriu com 

a sua palavra, esses povos dessas comunidades eram sofridos há mais de 12 anos 

vivendo na escuridão mais pagavam taxas de iluminação pública, só agradeço a Deus 

por tudo muito obrigado. Pede a palavra o Vereador Eron Teixeira, boa noite a mesa 

diretora, senhores Vereadores e Vereadora, públicos presentes e os que nos assistem 

pela rede social, estava ouvindo atentamente a palavra do Vereador que me 

antecedeu, o seu sentimento de alegria isso também contagia penso que a todos os 

Vereadores, quando você fala dos programas sociais do Prefeito Kaká Sena, ainda 

pouco estivemos no Ginásio Zeca Faustino, da implantação do Projeto Saúde não 

tem idade tinha muitos idosos (as) felizes da vida e a nossa alegria é porque o nosso 

Prefeito Kaká Sena, cuida das crianças, adolescentes, jovens, mais não esqueceu dos 

idosos e os mesmos ainda fazendo caminhada é uma das coisas que o programa vai 

assistir e pode vir ainda mais tempo com a gente. Também aproveitando a 

oportunidade pra dizer a comunidade que estivemos anteontem em Belém, aonde 

fomos convidados pela Câmara Municipal de Belém, na pessoa do Vereador Lulu das   

comunidades para assistir a sessão aonde foi dado entrada em um requerimento nota 

de repúdio pelo ato covarde que aconteceu no dia 09 de março nesta Câmara 

Municipal, aonde 27 Vereadores estavam presentes na reunião ordinária votaram a 

favor do requerimento, uma abstenção, achei muito bom e não esperava apesar de 

estar com camisa polo pra assistir a sessão na galeria o Presidente da Câmara Sr. Zeca 

Pirão, nos convidou pra sentarmos ao lado dele, fiquei pensando ao quanto ao meu 

amigo Deputado Estadual Luth Rebelo, veio pessoalmente expressar a nossa  

solidariedade, e fazer menção do nome do Deputado Federal Celso Sabino, veio por 

essa porta por onde aconteceu nos dando abraço e colocou seu gabinete e 
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advogados a nossa disposição essa notícia repercutiu em todo o Pará, mensagens no 

celular de Deputados Federais, e do Ex- Senador Mário Couto, disse que essa causa 

também é dele,  no mais  uma  boa  noite que Deus continue abençoando a todos.                                    

Usa da palavra o Vereador José Raimundo, boa noite a todos, quero aqui parabenizar 

o Prefeito, Secretária de Assistência Social, pelo projeto saúde que não tem idade, vai 

beneficiar os idosos da nossa cidade. Também falar da minha comunidade que estou 

sempre atento as dificuldades, sobre roçagem, iluminação pública, ao posto de 

saúde, estou sempre levando a demanda ao nosso Prefeito, com paciência vamos 

resolver dizer a comunidade que residem na Rua Valter Galúcio, logo serão 

concluídas a pavimentação asfáltica, e da Rua Adolfo Santa Brígida. Parabenizar 

Secretaria de Educação Bia Gomes, pelo projeto que estar sempre preocupada com 

a educação da nossa cidade, e que na semana que se inicia a inscrição do projeto 

atletas do amanhã com várias modalidades de atletismo, vôlei, etc.  projeto em 

parceria com Sesi e a Prefeitura, funcionar nas Escolas, Ginásio Zeca Faustino, 

parabenizar o Prefeito pelo trabalho que está fazendo em Salinas é o único Município 

do Estado do Pará, que tem modalidades de educação nos campos dando 

oportunidades aos jovens de se formarem tendo como grade curricular o 

conhecimento da terra agricultura e pesca, um grande abraço do Vereador Zeca do 

Forró. Fez uso da palavra o Vereador Argeo Corrêa, boa noite a todos os presentes, 

e os que nos assistem pelas redes sociais, usando a tribuna pra fazer esclarecimento 

da minha agenda de trabalho como Vereador nesta semana, agradecer o convite do 

Prefeito de Santarém Novo, Tiago Pimentel, segunda- feira, houve inauguração de 

escolas, de praças, reforma de maquinários que estavam deterioradas da gestão 

passada, pode contar com este Vereador, falar da reunião que estive com o candidato 

a Senador Mario Couto, dizer aos meus amigos que o meu mandato de Vereador, 

estar para fazer parceria de trabalho com quem vai ajudar o nosso Município, 

independente de bandeira partidária me alegrei muitas das palavras do candidato a 

Senador Mário Couto, e pode contar comigo e da minha família. Agradecer ao irmão 

do Vereador Marcelo Pinheiro, Vereador Lulu das comunidades, onde reunimos na 

Câmara de Belém, sobre o fato que aconteceu aqui repercutiu muito mal em todas 

Câmaras, me solidarizo e agradecer o Presidente da Câmara Municipal de Belém por 

ter nos recebidos muito bem e obrigado a todos. Pede a palavra o Vereador 

Rosinaldo Miranda, boa noite a todos os presentes e agradecer a Deus por estarmos 

aqui reunidos nesta noite maravilhosa e o que nos assistem pela rede social, falar em 

coisas boas que o Prefeito está fazendo é muito bom a gente ver que o povo não 

quer somente asfalto quer carinho, dignidade, respeito, parabenizo o Prefeito por 
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isso hoje teve ação saúde não tem idade, o Prefeito se importa com os idosos tanto 

da cidade como do interior fica aqui os meus agradecimentos a ele a sua equipe, 

falou sobre o serviço que está sendo feito no bairro do porto grande, devido a chuva 

forte muitas casas foram alagadas no outro dia liguei para o Prefeito vamos no porto 

grande ver o que aconteceu e com certeza vocês estavam presentes, dizer a todos os 

moradores do porto grande quem perdeu seus eletrodomésticos o Prefeito vá doar  

esses eletrodomésticos a essas pessoas. Depois falou dos trabalhos social que o 

Prefeito que está fazendo em Salinas onde é de grande importância e o Prefeito não 

foge da luta vai até ás pessoas conversar e ver o que houve e aceitas as palavras dos  

moradores e gosta do carisma do seu povo, falou da visita que fizeram na Câmara 

Municipal de Belém, aonde o Presidente Zeca Pirão, se pronunciou contra atitude 

covarde do ex- prefeito, em rede nacional estamos aqui pra receber esse apoio e vai 

ser tomadas as providências cabíveis, um bom final de semana a todos. Pediu a 

palavra o Vereador Dalte Gomes, boa noite a todos os Vereadores, Vereadoras ao 

público presentes, venho aqui parabenizar o Prefeito Kaká Sena, por ter atendido os 

nossos requerimentos, o meu pedido foi pra Vila de São Bento, da encanação da água 

e caixa d’água do bairro da Portelinha e o povo está agradecido por esse serviço, 

falou da construção da sede que o Prefeito mandou construí perto do campo, o 

Prefeito é presente na educação, na saúde, no abastecimento de água, em outros 

setores o Prefeito está de parabéns, vou falar também do ex-senador Mário Couto, 

fechamos compromisso com o mesmo, eu fechei com ele porque teve muito trabalho 

na Vila de São Bento, então temos que apoiar pessoas que tem trabalho na nossa 

comunidade, também agradecer o Vereador Lulu das comunidades não mediu 

esforços pra que nós pudéssemos assistir a sessão da Câmara Municipal, de Belém. 

No mais um final de semana a todos. A seguir o Presidente passou para a 1ª parte. Está 

em discussões a 1ª, 2ª, 3ª, atas das reuniões ordinárias realizadas nos dias 17 e 24 de 

fevereiro, 03 de março de 2022, não havendo manifestação contrário nas discussões das atas 

foram aprovadas por unanimidade dos Vereadores e Vereadoras presentes. Está em 

discussões as Indicações:  Nº 12/2022, autoria do Vereador Antônio Carlos, pedindo ao 

Executivo Municipal a perfuração de um poço artesiano com uma caixa d‘água na vila do 

tubão. Nº 14/2022, autoria do Vereador André Luiz, solicitando para o Poder Executivo, 

interceder junto a equatorial a colocação de energia elétrica para o bairro da Portelinha II, na 

Vila de Cuiarana. Depois o Presidente passou para a 2ª parte: Não tendo matéria para ser 

discutida o Presidente deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 24 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, 17/03/2022. 
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01________________________________________________________ 

                       Eron de Carvalho Teixeira-Vereador Presidente Republicano    

 

02________________________________________________________ 

                       João Erivaldo da Silva- Vereador 1º Secretário PDT 

 

03________________________________________________________ 

                      André Luiz de Barros Figueiredo- Vereador 2º Secretário PL   

 

04________________________________________________________ 

                     Roberta Graziele Pinheiro Gaia- Vereadora 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__________________________________________________________ 

                 Rosinaldo Martins Miranda- Vereador DC   

 

 

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   


