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Ata da 7ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura
da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 31/03/2022.

Aos 31 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 pedindo ao 1º Secretário João Erivaldo da
Silva, fazer a chamada nominal dos senhores Vereadores e Vereadoras, de acordo
com o livro de presença estavam 12 Vereadores (as) presentes, falta justificada da
Vereadora Vera Lucia, não havendo expediente para ser lido o Presidente passou
para o grande expediente. Vereador João Erivaldo, apresentou (01) Projeto de Lei,
dispõe sobre a criação de memorial em homenagem aos mortos em decorrência da
COVID-19.

Vereador Antônio Carlos, apresentou (01) Projeto de Resolução nº

02/2022, Altera o § 1º do Artigo 100 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Salinópolis, as reuniões ordinárias terão início às 9:0hs da manhã até às 12:hs.
Vereadora Luna Gabriela, apresentou (01) Projeto de Lei Institui e regulamenta a
emissão da Carteira de Identificação das pessoas com transtorno do espectro
autista (CIA/TEA) no Município de Salinópolis, apresentou Moção de Apoio a essas
pessoas. Vereadora Roberta Gaia, apresentou (01) Projeto de Lei obriga os
estabelecimentos públicos e privados no Município de Salinópolis, a inserirem nas
placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. Vereador Denys
Lucio, apresentou (01) Projeto de Lei institui incentivos ao desenvolvimento do
cicloturismo no Município de Salinópolis. Vereador Argeo Corrêa, apresentou (01)
indicação para o Prefeito Municipal, seja feito um estudo técnico de drenagem para
resolver os problemas de alagamento na Pa-124, perto da loja Vilaça, na Avenida
Dr. Miguel de Santa Brígida, em frente ao supermercado alô Salinas até antiga
Yamada. No bairro do guarani I, Ruas Capitão João Felix, Cametá, Passagem
Trindade nesta cidade. Logo após o Sr. Presidente passou para assuntos livres. Pede
a palavra a Vereadora Luna Gabriela, boa noite a todos os presentes e os que nos
assistem pelas redes sociais, iniciando dizendo que fica um silencio absoluto uma
espera terrível pra ver quem se manifesta quem fala, infelizmente isso acontece
geralmente depois de um escândalo nacional que o Município vive e as pessoas se
perguntam se valem apena vim se manifestar, pergunto hoje inclusive aos nobres
Vereadores desta Casa se de fato nós vamos exercer a nossa função fiscalizadora no
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mandato atuante e no exercício da nossa função e fiscalizar a suposta corrupção do
Prefeito Kaká Sena, porque eu vejo empenho muito grande neste mandato novo
em relação a gestão passada, quando falo aqui exercer a nossa função de
fiscalização é exatamente sobre isso e o que está passando sob os nossos olhos e
finge não ver. Então eu jamais poderia enquanto Vereadora, fiscalizadora,
legisladora neste Município, ficar sem me manifestar a respeito de uma situação
dessa e não me surpreendo uma notícia de corrupção de forma alguma tivemos um
orçamento de 2021, de cento e seis milhões de reais aprovado por esta Casa, deste
ano é de cento e nove milhões de reais, e a gente não ver nenhum serviço efetivo,
me solidarizo com a comunidade que tem passado situações difíceis porque as ruas
estão intrafegáveis as galerias todas entupidas nem fazem o serviço de limpeza, a
Unidade do Atlântico está á meses com a cadeira odontológica sem funcionar, os
próprios professores sem receber o piso que foi aprovado pela lei federal estão
desde janeiro, receberão rateio mais o piso ainda não, como eu vou me surpreender
com uma notícia de corrupção nenhuma, o que me surpreende é a contradição da
Secretária do Prefeito, usa uma matemática totalmente distorcida ninguém sabe
dizer no projeto se foi cinco ou treze salas, se foi cinco milhões FNDE, ou de
emenda, e Secretaria gostaria de lhe dizer não subestime a inteligência do povo,
todo mundo é consciente que qualquer recurso vindo do governo federal precisa
ser de emenda parlamentar, jamais vai colocar recurso federal na sua conta pelo
amor de Deus, isso é abusar demais da compreensão da população isso não me
surpreende essa notícia de corrupção. Ouso uma frase dos seguidores do Prefeito
que costumam a dizer esse é diferente dos iguais, com certeza poque eu já vi
muitas coisas e tipo de corrupção, já vi gente política não política se esconder atrás
da palavra de Deus, mais dentro dela é a primeira vez, o que me indigna Prefeito o
senhor vai ser fiscalizado, investigado, o que indigna hoje é o Senhor é ter a
ousadia, audácia de cometer heresia de ser um herege quando fez um papel desse
dentro de uma bíblia sagrada, não vivo dentro da igreja mais me indignou saber
porque eu aprendi desde criança que a gente não pode tomar o nome de Deus em
vão, e na sua mídia numa tentativa frustrada de alto promoção foi um herege,
espero que o senhor quanto executivo e seus secretários tenham o empenho que
vocês tiveram de fazer essa vergonha nacional em desenvolver pro nosso Município
que está decadente e todos os dias estão sofrendo, por gentileza Prefeito e
Secretários olhem com carinho pra cidade de vocês e coloque na mídia quando for
pra prosperar porque para colocar na mídia num papel nojento de blasfêmia de
prática de heresia, falta de respeito com a fé cristã o senhor por favor pense duas
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vezes, eu jamais deixaria de manifestar em relação a esse papel ridículo e uma
exposição tremendamente desnecessário ao Município que tem padecido muito
obrigada. Usou da palavra o Vereador Rosinaldo Miranda, em primeiro quero
agradecer a Deus por mais uma sessão boa noite a todos, o que mais eu fico
indignado é da pessoa vim nesta tribuna falar de corrupção que o Prefeito está
sendo corrupto é cara de pau, quem não sabe o nosso Prefeito não deve nada a
essa denúncia mentirosa ele não gastou nenhum centavo com essas bíblias quem
doou foi o Ministro, vim aqui falar de corrupção pelo amor de Deus é ser cara de
pau mesmo, e no governo passado do vinte e oito milhões, isso é corrupção. Qual é
o Prefeito que vai dizer não a um Ministro pra vim ao seu Município, fazer um
evento de 79 Prefeitos, digo aqui, que não tem corrupção no governo Kaká Sena.
Pede aparte o Vereador João Erivaldo, a gente viu que a Vereadora falou aqui em
corrupção, ela usou umas palavras egrégia, mais pra mim eu não sou muito bom de
palavras, mais nobre Vereador falar de corrupção, você sabe que estamos com uma
CPI, pra apurar desvios, e o Prefeito Kaká Sena e a vinda do Ministro aqui na nossa
cidade foi fruto dos nove Vereadores que foram a Brasília, quero falar pra você
Vereadora pesquise na conta da educação pra ver esse dinheiro caiu na conta pra
poder falar de corrupção. Vereador continua com a palavra, a Vereadora vem aqui
dizer que entrou cinco milhões, mas não saber dizer da vinda do Ministro, procure
saber Vereadora, o Deputado Federal Junior Ferrari conseguiu em essa emenda pra
essa escola ao nosso Município, o qual estou apoiando, faça o favor de se informar
melhor muito obrigado. Fez uso da palavra a Vereadora Roberta Gaia, boa noite a
todos os presentes, ressaltando que na quinta passada, estávamos presentes
juntamente com o Vereador Denys Lucio, no encontro de Vereadores no TCM. Peço
aos nobres que preste mais atenção no que a gente está falando aqui, a palestra
que participamos foi muito importante sobre violência de gênero na política,
palestrante Drª Natalia Begot, e que os demais pares estivessem presentes porque a
gente vem com muito conhecimentos e possa pôr em prática todo o aprendizado.
Também gostaria de parabenizar a Deputada Estadual Paula Gomes, hoje estamos
colhendo o fruto do trabalho árduo que tem tido no nosso Município, do aeroporto
brevemente vão vender passagens para o nosso Município, foi fruto do trabalho
dela, como a Vereadora falou a gente não pode deixar em nenhum momento de
não estar citando sobre essa questão porque a população nos cobram, questionam
e querem saber, na verdade a gente não sabe, como Vereador falou temos que
procurar saber, realmente Vereador só lembrando que a nossa legislatura é 2021 à
2024, mais isso não nos impede de fazermos o nosso trabalho do que está pra traz
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vamos fazer, lembrar também se não houve compras de bíblias, o Prefeito colocou
uma nota de esclarecimento estávamos esperando videio porque ele gosta muito
dessa questão de mídia mais estivemos uma nota de esclarecimento, se questiona
se não teve despesas ai se pergunta foi só o ginásio é público é verdade não teve
despesas mais observaram aquela estrutura do ginásio, foi o Divino Espirito Santo
que colocou lá, estrutura imensa de cadeiras porque são alugadas, palco, quem será
que fez toda essas despesas até porque o Ministro não sentou na arquibancada.
São coisas de contradições que a gente fica perguntando e a população nos
pergunta e precisamos ter essas respostas, nós quanto Vereadores dessa legislatura
2021-2024, precisamos dessas respostas porque foram questionamentos que
chegaram até nós, não estou falando do que passou no jornal nacional, mais
precisamos saber porque se foi falado há fumaça há fogo, quem não deve não
teme, penso que ele tem que provar realmente que ele não estava envolvido, então
o que o pastor escreveu dentro da bíblia é mentira porque ele agradece o Prefeito
Kaká Sena, pela doação das bíblias, não fui eu e nenhum dos senhores que
escreveram isso lá, precisamos saber se tem essa verba que ainda não cai na conta
da educação da Prefeitura, porque tem um videio com o Prefeito e a Secretária, foi
do FNDE, depois postam emenda do Deputado, são questionamentos que nós que
eu me incluo quanto sociedade precisamos ter respostas efetivas e significativas,
Prefeito a gente aguarda o videio e realmente possa nos convencer da sua resposta,
obrigada a todos. Pede a palavra o Vereador Denys Lucio, boa noite mais uma vez,
diante de toda essa situação Sr. Presidente, fica até difícil de falar porque o nosso
Município foi exposto ao ridículo em rede nacional envolvimento de pastores tenho
maior respeito por todas as igrejas, tenho amigos pastores, mais 02 pastores patifes
safados que se beneficiavam dentro de um Ministério angariando recursos como
surgiu essa história Prefeitos que não pagaram denunciaram a Imprensa, ai a
Imprensa tomou linha de investigação e chegaram em Salinópolis, realmente
Vereador não tem os cinco milhões na conta da Prefeitura, mais foi feito todo um
trabalho muito rápido diga-se de passagem para que essa verba fosse logo liberada
tem um videio do Prefeito com a Secretária de Administração, 16/12/21, falando
todo empolgado que foi liberado essa verba para a Escola da Califórnia de 05 salas
de cinco milhões, via FNDE nem citava Junior Ferrari, até porque a gente nem sabe
quem é o Deputado Junior Ferrari, primeiro começou com o Joaquim Passarinho
em Brasília, depois foi a Deputada Vivi, deu um cheque de cento e vinte mil pra ele
depois entrou a Elcione, agora é o Junior Ferrari, a gente fica sem entender pra que
essa verba seja liberada quem entende do assunto tem que sair de uma emenda
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parlamentar do gabinete de um Deputado Federal, esse é de praxe. Agora o cara
dizer que não tem nada a ver que não pagou nada e que não tem corrupção no
governo dele, beleza ele vai ter que provar porque hoje segundo o Senado vão
abrir uma CPI, quem vai ser chamado na CPI eu não vou que não tenho
envolvimento, o Prefeito vai ter que ir e se explicar até porque isso aqui mostrando
o videio através do celular, com todo o respeito isto aqui é um livro sagrado uma
obra divina não se brinca com este livro seja ela qual for a religião tem haver o
respeito, pessoas alto se promovendo em cima de uma palavra de Deus, inclusive
Vereador quando você falar e pronunciar uma palavra tem o google pra pesquisar e
pode se expressar melhor, o que acontece esse patife aqui o Pastor Gilmar não
pagou isso aqui, o reverendo e ex-ministro também não pagou, o Prefeito também
não pagou, pego a sua fala Vereadora Roberta, então essa obra foi do Divino
Espirito Santo, é a única explicação pra isso aqui, então Presidente, é uma patifaria
muito grande que fizeram vieram na cidade não disseram o que vieram fazer, mais
eu sei o que vieram fazer os pastores conversaram com os prefeitos, vou te liberar a
verba mais tem que pagar X, pra obra da igreja, está no áudio não sou eu que estou
inventando foi o Estadão que publicou segunda-feira passada tem Prefeito que
estão denunciando essa questão, eu lamento muito peço desculpas ao povo de
Salinas, infelizmente estar passando por isso e ainda não vai acabar porque o
Prefeito vai ter que ir em Brasília se explicar, quando a Polícia Federal entrou ele
chamou tanta mídia uma atrás da outra pra vim pra cidade que veio mesmo,
muito obrigado a todos. Usou da palavra o Vereador Eron Teixeira, boa noite a
todos os presentes e o que assistem pela rede sociais, como o Vereador João falou
a vinda do Ministro a Salinas, foi fruto de uma viagem feita pelos Vereadores até
Brasília, respondendo um pouco ao Vereador que não sabe qual é o Deputado que
o Prefeito vai apoiar porque tem tanta gente preocupada com Salinas, que manda
emenda, a gente está aqui de braços aberto porque quem deveria apoiar não está
apoiando só atrapalhando, então tudo que vem pra nossa querida cidade seja do
Joaquim Passarinho, que não pediu apoio, seja do Ferrari, da Elcione que tem casa
aqui todos são bem vindos. Então eu participei das reuniões e senti alegria de 80
Prefeitos que vieram trazendo seus secretariados, no FNDE estava tudo travado saiu
daqui tudo apto e prestar conta com a União, coisas que dificilmente iam ser
regularizadas e o Ministro trouxe uma equipe por 02 dias recebendo Prefeitos de
vários Municípios, saíram daqui satisfeitos. Depois entrou em rede nacional mais
penso que o murro que me deram também entrou em rede nacional, e Vereador da
oposição não fizeram caso nenhum em tocar nesse assunto mais com certeza a
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união vai fazer uma CPI, vai chegar na mesa da Câmara todos os Vereadores vão ver
o resultado dessa CPI. Ainda estou do lado do Prefeito, respondendo a Vereadora
as cadeiras fui eu que emprestei da Assembleia de Deus, não custou nenhum
tostão, peço a Deus que a Justiça tome isso a sério porque até aonde tenho
conversado com o Prefeito Kaká Sena, ainda não vi nada porque se tiver com
certeza a gente vai falar aqui nesta Câmara Municipal. Agradeço muito na Câmara
quando tem oposição porque cobra, ajuda na administração se não houver
oposição em qualquer órgão o gestor vai pensar que está tudo bem ela que abre o
olho, quero me congratular com a Secretaria de Esporte, que mandou para a Cidade
de Bragança, 100 atletas estão representando a nossa cidade de 06 modalidades,
parabenizar o Prefeito Kaká Sena pelo apoio a esses jovens porque os mesmos
precisam de nós, fiquem com Deus obrigado a todos. Usando da palavra o
Vereador João Erivaldo, quero cumprimentar a mesa diretora, senhores Vereadores
e Vereadoras, público presentes e os que assistem pelo portal da Câmara, sei que
não sou o melhor de todos nas palavras mais se Deus me colocou aqui é pra mim
dá a resposta ao meu povo que era humilhado, esquecido nas minhas comunidades
é uma coisa que eu não vou ninguém me calar nem deixar me zoar posso falar
errado ou certo não sou bom com as palavras mais não vou admitir que as pessoas
ficar me zoando, os Vereadores que me antecederam falaram que Vereadores e
Prefeito não tem Deputados porque pula pra um ou outro, como o senhor nobre
Presidente falou nós estamos unidos em busca de melhorias para a nossa cidade.
Quero fazer uma pergunta aos nobres Vereadores, qual o Deputado que apoiam e
que estão trazendo pro nosso Município, porque estamos um ano e quatro meses
como Vereadores, ainda não vi uma emenda da senhora Paula Gomes, para o
Município na área da saúde, educação, ela disse que fez um pedido para o Hospital
Regional está saindo uma reforma mais é estadual, quero saber para os nossos
munícipes daqui não tem o direito de receber uma emenda da Deputada Paula
Gomes, todos nós Vereadores demos apoio a ela, também pediu ao Presidente
tomar providência a Vereadora, eu estou usando da minha palavra é regimental
porque está insustentável, outro dia ela chamou o nobre Vereador Marcelo
Pinheiro, vai lá e rebola, outro dia respeitou uma funcionária da Câmara, todas as
vezes que eu subo aqui na tribuna fica no quaqua na cadeira um desrespeito total
tome respeito na sua cara. Pede aparte o Vereador Eron Teixeira, o meu Deputado
Federal é o mesmo candidato do Prefeito Kaká Sena, ele deixou todos os
Vereadores a vontade exercendo aqui a democracia, o seu Federal não é o dele por
causa das emendas que chega de diferente deputados. Vereador fica difícil quando
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você fala da Vereadora, digo que a gente só dá aquilo que a gente tem da
educação quem tem, quem é mal educado também dá má educação, quem gosta
de usar a palavra só com ironia a gente não vai poder controlar essas coisas
Vereador João. Continua com a palavra o Vereador, Presidente diante das suas
palavras não consigo nem me expressar, muito obrigado a todos. Usou da palavra o
Vereador Antônio Carlos, boa noite a todos os presentes, quero agradecer o
Prefeito Kaká Sena pelo apoio que tem nos dado principalmente na área do
esporte, como foi falado da comitiva que foi pra cidade de Bragança, como aqui
nos interiores também tem o apoio do Prefeito Municipal, isso nos engradecem
muito, vendo os relatos dos Vereadores (as) é lamentável que tem Vereador que
cita a corrupção do Prefeito Kaká Sena, no dia 09 do mês corrente teve muitos
vândalos aqui nesta Casa de Leis, inclusive de corrupção do grupo do qual eles
fazem parte hoje isso ai está provado vinte e oito milhões, cento e trinta e dois mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos, desviado do precatório da
educação mais ninguém fala nada, o muro o tapa que o Presidente desta Casa
levou ninguém fala nada dizer também, concordo com a V. Exª, a Justiça tem que
ser feita e os acusados provem a sua inocência vai ser aberta uma CPI, os
investigados se defenderem, volto a dizer estarei sim junto com o Prefeito Kaká
Sena, defendendo a lealdade e o desenvolvimento e o bem estar da nossa
população sempre digo, o apoio que temos hoje não tive na gestão passada prova
tanto que o ex- gestor fez com esta Casa de Leis, muito obrigado a todos fiquem
com Deus. Fez uso da palavra o Vereador José Raimundo, quero cumprimentar os
Vereadores (as) o público presentes, quero dizer a população quem está sendo
investigado é o Ministro, que os Vereadores estão falando aqui em corrupção, não
o Prefeito Kaká Sena quem tem que prestar conta são eles o Kaká Sena não usou
nenhuma verba pública para o evento isso vai ser comprovado, dizer Vereadora
realmente você já viu muito tipo de corrupção principalmente quando você
trabalhava no RH da Prefeitura da gestão passada do Ex-Prefeito, vergonha nacional
foi quando invadiram esta Casa de Leis e bateram no Presidente da Câmara. Dizer
que o Prefeito Kaká Sena, está trabalhando sim pela nossa cidade, se a rua está
alagada ou cerrada é tempo de chuva. Quero agradecer a minha comunidade do
bairro do atlântico, falar que o posto de saúde está tudo organizado não como a
Vereadora falou acho que está mal informada, ande na cidade pra você subir na
tribuna e falar sobre das coisas que estão acontecendo não só pra falar e prejudicar
o Prefeito, no mais boa noite a todos. Pediu a palavra o Vereador Argeo Corrêa,
cumprimentando aos presentes, e agradecer a oportunidade

dizer da minha

[Data]

7

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

prestação de contas do trabalho por este Município, nos dias terça e quarta-feira,
juntamente a articulação do Sr. Roni Silva, Deputada Renilce Nicodemos junto ao
Governador do Estado, Secretário de Justiça Direitos Humanos, trouxeram a
caravana da cidadania, o qual foi concedida 400 emissão de RGS, 120 certidões,
digo ao povo de Salinópolis que me sinto lisonjeado aqui de ter esses parceiros que
somam com os meus pedidos pra trazer os benefícios para nossa cidade de
Salinópolis. Quanto a esse fato que aconteceu saindo em rede nacional, eu me
posiciono temos que esperar o fim das investigações pra sabermos quem é o certo
ou errado porque deixa muitas dúvidas, obrigado boa noite a todos.

Pediu a

palavra o Vereador Dalte Gomes, boa noite a todos os Vereadores, Vereadoras ao
público presentes, realmente eu não vi comprovação contra o Prefeito dizendo que
ele doou dinheiro, como a Vereadora falou que ele participou e doou dinheiro,
como o Vereador José falou é o Ministro, agora eu sei que é verdade do desvio do
precatório, vai ser montado um CPI, e as pessoas que falam tanto de corrupção
mais a oposição não levantou pra dá o voto, ainda falar que o Prefeito não está
fazendo nada, no São Bento Vereadora, o abastecimento de água no Portelinha
mais de 200 famílias será que isso não é dinheiro da Prefeitura, no bairro do Naldo
foi concluído de onde é esse dinheiro falar que o Prefeito não está trabalhando faça
me favor, falou ainda, da praça do Itapeuá que vai ser inaugurada, claro que as
pessoas defendem os lados deles são os bonzinhos. Parabenizo o Prefeito, graça a
Deus as portas estão se abrindo o Deputado que vou apoiar Junior Ferrari, doou
emenda de cinco milhões para a nossa cidade, no mais um final de semana a todos.
Pediu a palavra o Vereador Marcelo Sandro, cumprimento todos os Vereadores (as)
ao público presentes, hoje fui até a Vila de Santo Rosa, que a Escola estava em
péssima situação mais o Prefeito Kaká Sena, encaminhou 02 pessoas da Secretaria
de Obras, pra fazer o levantamento porque vai passar por uma manutenção,
também fui convidado pelo Diretor da Escola Eugenio Marcelino da Vila de Enseda,
estava pela mesma situação mais a equipe de manutenção já começou a fazer todo
o trabalho, esse Vereador se empenhou junto ao Prefeito pelo trabalho dessas
escolas. Depois quero fazer uma leitura porque palavras ó vento leva, Agencia
Brasil, foi publicado no dia 05 de março, falando tudo sobre essa situação que
ocorreu aqui na nossa cidade, a PF abre inquérito para investigar Ministro da
Educação, a Policia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal, abriu inquérito
para investigar o Ministro Milton Ribeiro, no dia 24 de março foi autorizada pela
Ministra Carmem Lúcia, a investigação foi aberta a pedido do Procurador Geral da
República Augusto Ayres, após a publicação de matérias na Imprensa, sobre
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favorecimento na liberação de recursos do FNDE- órgão ligado ao Ministério da
Educação. Dia 21, uma reportagem Folha de São Paulo, divulgou um áudio em que
o Ministro da Educação Milton Ribeiro, diz que favorecer o pedido. Presidente eu
entendo isso e diz claramente quem está sendo investigado é o ex-Ministro,
Prefeito Kaká Sena não está sendo investigado em momento algum aqui, sabemos
que a oposição vai sempre existir que é pra ajudar os nossos trabalhos acontecerem
de verdade, porque se não tiver oposição não vai ter gosto e o que não temos é
bola de cristal pra saber o que está acontecendo em tempo real em vários bairros
do nosso Município de Salinas. Agora sou contra Presidente, o que aconteceu e não
cabe a mim e nem os Vereadores do contra, e sim a Justiça tomar conta dessa
situação se o Prefeito Kaká Sena é culpado ele vai pagar, vamos aguardar a CPI,
porque tem uma resposta muito grande pra uma pessoa que roubou mais de vinte
e oito milhões da educação, um forte abraço do Vereador Marcelo Pinheiro. A
seguir o Presidente passou para a 1ª parte. Está em discussões a 5ª, 6ª atas das
reuniões ordinárias realizadas nos dias 17 e 24 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: autoria
da Vereadora Luna Gabriela, pedindo ao Executivo Municipal o retorno do cursinho
pré-vestibular no Município de Salinópolis. Autoria do Vereador Argeo Corrêa,
solicitando para o Poder Executivo, a construção de meio fio e sarjetas das ruas do
bairro da taperinha entre a passagem São José, e o serviço de recuperação do meio
fio da PA-124, em frente as farmácias extra farma, ultra popular, Drogasil. Autoria
do Vereador André Barros, solicitando para o Prefeito Municipal, a perfuração de
um poço artesiano na Vila do Arapepó neste Município. Não havendo manifestação
ao contrário nas discussões das indicações, foram aprovadas por unanimidade dos
Vereadores (as) presentes. Foi colocado em discussão o parecer nº 14/2021, da
Comissão de Justiça do Projeto de Lei nº 02/2021, dispõe sobre a criação do
sistema de rodizio e cronograma para abertura de farmácias 24 horas no Município
de Salinópolis, autoria do Vereador João Erivaldo. Não houve discussão no parecer
da Comissão de Justiça do Projeto der Lei nº 02/21, aprovado por unanimidade.
Depois o Presidente passou para a 2ª parte: solicito ao Vereador Marcelo Sandro,
fazer a leitura do parecer da Comissão de Economia e Finanças do Projeto de Lei nº
02/2021, dispõe sobre a criação no Município de Salinópolis, o sistema de rodizio e
cronograma para abertura de farmácia 24 horas. Em seguida passou para a
Comissão de Constituição e Justiça, Projeto de Resolução nº 01/2022, Cria a
Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Salinópolis. Projeto de Resolução
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nº 02/2022, alteração no § 1º do Art. 100, do Regimento Interno, alteração dos
horários das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Salinópolis, passando ser
pelo horário da manhã. Encerrou a sessão, marcando a próxima para o dia 07 de
abril no horário regimental. E para constar 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,
31 de março de 2022.
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
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10__________________________________________________________
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
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