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Ata da 9ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 14/04/2022.   

 

Aos 14 dias do mês abril 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 10 Vereadores (as) presentes, faltas justificadas dos 

Vereadores Antônio Carlos Gonçalves Rufino, Denys Lucio, Vereadora Roberta Gaia. 

No horário de expediente o 1º Secretário fez a leitura de 02 projetos de leis autoria 

do Poder Executivo: Nº 03/2022, dispõe sobre a política pública de Assistência Social 

no Município de Salinópolis. Nº 04/2022, dispõe sobre a regulamentação da 

concessão de benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência 

social. Logo após o Presidente passou para o grande expediente. Vereador Rosinaldo 

Martins, apresentou (02) indicações para o Prefeito Municipal, autorizar a Secretaria 

Municipal de Meio ambiente, a possibilidade de implantar lixeiras contêineres ao lado 

das barracas da praia da Atalaia. Autorizar a Secretaria Municipal de Obras, fazer os 

serviços de reparos e recuperação de todas as calçadas, meios fios das ruas existentes 

em nossa cidade. Vereador Argeo Corrêa, apresentou (01) indicação ao Prefeito 

Municipal, autorizar a Secretaria Municipal de Cultura, aulas de aeróbicas ao ar livre 

com a comunidade do farol velho na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Modesto da Encarnação Rodrigues. Vereador Marcelo Pinheiro, apresentou (01) 

indicação ao Prefeito Municipal, reiterando a indicação do Vereador José Raimundo, 

solicitando o serviço de roçagem em todos os bairros da Nova Brasília, Atlântico II. A 

seguir o Sr. Presidente passou para assuntos livres. Fez uso da palavra o Vereador 

Marcelo Pinheiro, Mais uma vez uma ótima noite presidente e a todos! Presidente, 

eu quero reiterar aqui para começar minha palavra livre, a minha indicação que o 
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nobre vereador Zeca do Forró acabou de me informar que ele já deu entrada nesta 

indicação, então como vereador a gente esta aqui pra somar as forças  para que os 

nossos trabalhos, Zeca, possam acontecer em favor da nossa população. 

Presidente, neste momento de palavra livre eu hoje estive visitando a passagem 

coelho e a Rua Santa de Cássia que fica localizado na Nova Brasília que devido o 

período chuvoso o mato tem crescido constante, então por conta disso algumas ruas 

ali da Nova Brasília se encontram intrafegável. E hoje pela manhã eu estive visitando 

algumas ruas do bairro aonde eu me deparei com essa rua, essa passagem Coelho. 

Não tem como a gente não solicitar um serviço, com olhar carinhoso, da nossa 

gestão e a gente sabe muito bem, presidente, que enquanto vereador que o nosso 

trabalho é esse, é fiscalizar, é andar, é correr e dar resposta devida a nossa 

população seja as pessoas, os moradores da vila e também aqui da nossa cidade. 

O que a gente tem que fazer como vereadores é realmente resgatar e dar a resposta 

devida pra nossa população salinopolitana. Presidente, no ultimo dia 09 eu estive 

participando e representando nosso prefeito Kaká Senna no cerimonial das águas 

onde foi realizada a apresentação da segunda turma do Projeto Farol da Esperança, 

foi um sucesso, no ultimo sábado, onde eu aprendi muita coisa e eu vi a emoção tão 

grande no olhar de cada pai e mãe abraçando seu filho, recebendo seu filho depois 

de uma manhã de atividades ali pra banda do Coremas. A gente sabe que esse 

projeto resgata, incentiva, que forma caráter das nossas crianças num futuro bem 

próximo. Então como vereador eu estou aqui pra parabenizar o nosso prefeito Kaká 

Senna por esse brilhoso trabalho que foi pensar no Projeto Farol da Esperança com 

intuito de abraçar as nossa crianças. Presidente, na próxima semana estarei indo a 

Belém ao encontro do meu Deputado Estadual Igor Normando pra gente finalizar a 

data que nós iremos marcar para programação de Castração aqui dentro do nosso 

município e mais informações estarei publicando nas minhas redes sociais, 

instagram, facebook e whatsapp de qual forma a gente vai proceder as fichas que 

nós vamos disponibilizar pra nossa população para que quem tenha os seus pets, 

que gosta de tratar com muito carinho e amor, a gente vai poder disponibilizar esse 

serviço de castração aqui dentro da nossa cidade em nome da nossa comunidade, 

claro, através do meu trabalho junto ao deputado Igor Normando. Presidente fica 

aqui o meu agradecimento. Quero desejar desde já uma ótima semana, um bom 
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feriado de semana santa e que papai do céu possa nos abençoar de uma forma 

poderosa. Um forte abraço do vereador Marcelo Pinheiro. 

Fez uso da palavra o Vereador Rosinaldo Mais uma vez boa noite a todos. 

Presidente, estou aqui pra agradecer e parabenizar o gestor da nossa cidade, o 

nosso prefeito Kaká Senna, pela sinalização feita no meu bairro e creio eu que todos 

os bairros ficarão daquele tipo, serão sinalizados com certeza. Conversei com ele e 

vamos sim assim que a chuva passar o prefeito vai trabalhar muito mais do que já 

vem trabalhando e com certeza todos os nossos bairros da nossa cidade vão ser 

sinalizados, João, até a Ponte também. Quero parabenizar o nosso Prefeito, pela 

merenda escolar, eu estava vendo quantos alunos indo pra escola graças ao nosso 

prefeito essa merenda escolar é de boa qualidade, o senhor está de parabéns por 

tudo que vem fazendo em prol do nosso município. Parabenizar o meu Deputado 

Federal pela emenda feita de cinco milhões e oitocentos mil para a escola da 

Califórnia. Deputado Junior Ferrari está de parabéns por isso e estamos juntos nessa 

batalha e nessa luta. Presidente boa noite e muito obrigado. 

Fez uso da palavra o Vereador André 

Boa noite, presidente! Cumprimentando a todos, aos funcionários desta casa, 

vereadores e vereadoras, amigos e população em geral que estão nos assistindo 

pelos canais de comunicações da câmara, funcionários da saúde, mototaxistas que 

estão aqui presente meu cordial boa noite. Senhor presidente, a gente vem aqui esta 

noite usando esse horário da palavra livre para parabenizar pelo Projeto Farol da 

Esperança, nós estivemos lá presentes no sábado passado juntamente com o 

vereador Marcelo, vereador Argeo. Parabenizar a secretária Fernanda Lemos pelo 

grande trabalho a frente da secretaria de Assistência Social e muito mais por esse 

projeto Farol da Esperança. Nós vimos ali um trabalho de importância para o nosso 

município, a satisfação dos pais dos alunos, de muita valia pro nosso município, 

onde aquelas crianças vão receber treinamentos, orientações pra suas vidas futuras. 

Desde já parabenizar o prefeito Kaká Senna pela idealização desse maravilhoso 

projeto que com certeza será um grande diferencial neste município, presidente. 

Quero também falar aqui, presidente, nesta noite a respeito da segurança pública 

nas nossas vilas, nós tínhamos no Cuiarana um destacamento da Policia Militar e 

eu já vim duas vezes no comando da polícia, na primeira vez e protocolei um ofício 
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na segunda vez pedindo que esse policiamento voltasse pro Cuiarana e até agora 

não obtive resposta porque a população não quer saber se o policiamento é 

responsabilidade envolvendo estado se é do município. A porrada vem pra cima do 

vereador, eles dizem assim: “- Vereador, está sem policia aqui, roubaram fulano ali 

e vocês não estão fazendo nada?” Eles vem pra cima da gente, então a gente vem 

aqui, vereador Dalte, lá do São Bento, passando por essa mesma situação sem 

polícia, no Derrubadinho e Santo Antônio, no Coremas, no Alto Pintorama e no 

Cuiarana. Então nós temos, presidente, que chamar o comandante aqui pra ter uma 

reunião com a gente ou uma audiência pública, então venho aqui fazer o meu papel 

de vereador, de representante do povo pra que a gente possa dar uma resposta pra 

comunidade de um modo geral a respeito dessa situação. Boa noite a todos e muito 

obrigado pela aparte. 

Fez uso da palavra o Vereadora Luna Gabriela 

Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Eron 

dos vereadores e vereadoras desta casa de leis, aos servidores aqui da câmara 

municipal, a nossa plateia. Hoje a categoria dos mototaxistas aqui presentes, a todo 

público que nos acompanham sejam sempre muito bem vindos a esta casa de leis 

e a população que também nos acompanha através das redes sociais pelo conexão 

notícias e pelo portal oficial da câmara. Boa noite a todos. Bem, hoje a palavra livre 

eu vou usar pra reiterar as indicações dos nobres vereadores e dizer que de fato o 

nosso trabalho é fiscalizar, é colaborar, é incentivar a gestão a tomar alguma 

providencia em relação ao nosso município. De fato todas as ruas da cidade já se 

encontram esburacadas, todas as calçadas e meio fio, eu espero, inclusive, vereador 

que a indicação das calçadas, eu acredito que chega a ser a ter um sonho, mas eu 

gostaria que fosse realizado e pelo menos o meio fio já ajuda bastante. Estivemos 

em visita no bairro da América antes da manifestação após um acidente tivemos na 

rua principal e conversamos com a Dona Débora, Diana, seu José e alguns 

moradores da área, Dona Conceição e eles pediram encarecidamente que nós 

enquanto vereadores colocassem o nosso papel pra funciona e cobrássemos 

providencias da gestão pública porque de fato a comunidade da América tem se 

sentido abandonada. Na Califórnia houve uma promessa em novembro do ano 

passado de perfuração de quatro poços e até agora nenhum foi perfurado, as 
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luminárias estão queimadas, não há iluminação pública, visitamos o bairro da Ponte, 

o bairro da Nova Brasilia e Atlântico II visitamos na quinta feira passada e havia pelo 

menos dos quatro dias segundos os moradores que o carro do lixo doméstico que o 

recolhimento do lixo do doméstico não estava acontecendo. Então infelizmente, 

vereador, não é uma realidade só de um bairro, nós estamos passando isso em 

todos os bairros, a rua da Pedreira, da Restauração no Bom Jesus também está 

alagada e está sem condições de trafegabilidade, então infelizmente vivemos uma 

realidade difícil e por isso eu venho reiterar as indicações de todos vocês e dizer que 

realmente nós precisamos está fazendo o nosso papel e cobrando providencias do 

executivo municipal. Gostaria também de agradecer aqui a categoria dos 

mototaxistas que estiveram comigo semana retrasada pra avaliarmos o projeto de 

lei 002 que altera a lei municipal dos mototaxistas e muito obrigada pela 

compreensão por estarem participando junto comigo e eu acredito que o parecer 

está na pauta. Então hoje, não é presidente? Pra ser aprovado e então dizer que 

vocês podem com esta casa de leis, pode contar com o meu mandato pra estar 

ajudando a categoria e tentando de forma coerente, inteligente e dialogar com vocês 

para que a gente realmente comece a corrigir e resolver as questões e dizer que 

vocês sejam muito bem vindo. Pede aparte Vereador Eron. Gostaria que vossa 

excelência explicasse pra eles o papel o passo a passo, o tramite, porfavor. 

Continua vereadora Luna Gabriela. Hoje vai ser apresentado o parecer da 

Constituição e Justiça, um parecer que foi favorável após a leitura do projeto e pelo 

que eu observei na pauta e vai ser encaminhado pra comissão de transporte do 

município e depois é direcionado pra nossa casa de leis e após a aprovação é 

direcionada ao executivo pra lei ser sancionada. Porém é importante destacar que 

em relação as concessões ela não obriga a câmara municipal a autorizar, concessão 

ou qualquer tipo de concessão de acordo com lei federal e o entendimento jurídico 

ela é um ato do executivo municipal, portanto, não há necessidade de aprovação em 

relação a concessão ou seja se o prefeito quiser dar as concessões no tempo que 

ele quiser é de autonomia do poder executivo. O que está tramitando nesta casa de 

leis é o projeto de lei de alteração da lei municipal que altera uma série de outras 

coisas e que corrija algumas questões de transito pra categoria é importante 

destacar isso. Eu entendo que o prefeito talvez tenha colocado pra depois da 
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aprovação só pra amarrar na lei a quantidade, mas dizer que não é obrigatório 

passar pela câmara a autorização de concessões é um entendimento jurídico, então 

fica sobre o ato do executivo municipal só pra esclarecer para categoria. No mais, 

gente, desejar a vocês uma quinta feira santa abençoada, uma semana santa 

abençoada que a gente possa usar e viver esses dias verdadeiramente, refletir, usar 

um pouco da calmaria. Não é, tia? Ela me falou ali “-Olha é semana santa, vamos 

usar nossa calmaria, refletir” Viver verdadeiramente e entender que aquele lá de 

cima, Deus, que foi o maior de todos doou o filho por nós e quão grande são suas 

atitudes e quão misericordiosas são as suas atitudes. Então esse momento de 

semana santa eu desejo verdadeiramente que nós possamos viver, refletir e sentir 

um pouco mais essa paz muito necessária, não apenas no nosso município, mas no 

mundo inteiro vivendo situações difíceis uma atrás da outra, um ano após o outro, 

climas e situações tensas. Então eu posso desejar enquanto cidadã, enquanto 

vereadora deste município que as suas casas, os seus lares sejam sempre 

abençoados e que nessa semana santa a gente realmente viva e sinta a presença 

de cristo. Muito obrigada e boa noite a todos. 

Fez uso da palavra o Vereador João da Ponte 

Boa noite a todos. Senhor, presidente, em seu nome eu quero cumprimentar o 

primeiro secretário André do Cuiarana, segundo secretário Dalte, senhores 

vereadores boa noite a todos. Quero cumprimentar a categoria dos mototaxistas, 

sejam bem vindos aqui na nossa casa, os funcionários da nossa casa legislativa, as 

pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje é um 

momento de reflexão, nós estamos vivendo um período da Quaresma aonde vem 

com essa ideologia há muito tempo e é passado de pai pra filho. Mas o que eu quero 

dizer meu presidente que falaram do bairro da América que a vereadora subiu aqui 

e falou do bairro, eu moro no bairro da América, da Ponte e represento os dois 

bairros. Vereadora o bairro não está abandonado por falta de vereador, você é prova 

disso, que todos os pedidos eu faço pra cá e nós já avançamos muito no bairro da 

América, da Ponte porque o nosso bairro sempre foi abandonado por todos os 

gestores que passaram. Hoje os moradores tem o privilégio de nós termos uma 

representação aqui na câmara municipal, eu quero agradecer todo povo 

salinopolitano que me deu a oportunidade e eu não venho aqui pedir o que não está 
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faltando na nossa comunidade, pro nosso povo, eu venho aqui pedir em cima do que 

está faltando. Agora dizer que está abandonado. Não está! A gente tem a paciência, 

eu passei oito anos lutando pelo posto de saúde no meu bairro e hoje eu tenho a 

grandeza de ir lá e ser o ultimo a ser atendido porque está no meu bairro. Hoje eu já 

fiz todos os pedidos para o Bairro da América, pro Bairro da Ponte, Califórnia junto 

com nosso vereador Zeca do Forró. Não é nobre vereador? Aqui eu quero agradecer 

ao nosso prefeito e pedir para o nosso povo um pouco de calma porque o que 

aconteceu foi uma fatalidade, estavam procurando o vereador pra dar um jeito lá e 

hoje se a gente colocar piçarra não vai adiantar. O que eu fiz? Solicitei junto à 

secretaria de obras que colocassem entulho e foi colocado, presidente, passou lá 

um dia a máquina fazendo o trabalho só que mesmo que está enxugando gelo que 

a água vem e leva tudo, faz de tudo de novo. Então vou pedir mais um pouco de 

calma pras pessoas e a comunidade da Ponte, da América, do Trevo, da Nova 

Brasilia, que nós estamos passando por um momento muito chuvoso, um inverno 

que ainda nunca houve em nossa cidade e quando chegar o verão vocês podem ter 

certeza que nós vamos chegar a cada bairro, eu acredito nisso. Um dia ainda vou 

ver o meu bairro da Ponte todo asfaltado porque todos os prefeitos que passaram 

por lá iam lá prometiam e nunca cumpriram então meu presidente fica aqui a minha 

indignação. Nobre vereador Marcelo Pinheiro quero lhe agradecer pelo pedido que 

o senhor fez também lá da descida do riozinho, mas eu já havia feito.  Todos os 

vereadores aqui aprovaram e isso é trabalho de parceria, quero lhe agradecer e não 

me imponho não. Você viu que eu não falei nada naquela tribuna! Sabe por quê? 

Porque a gente não agrada cem por cento. Não é verdade? Pede aparte vereador 

Marcelo pinheiro. João da Ponte você está coberto de razão e peço desculpa na 

minha palavra livre eu teria que reiterar o seu pedido, mas é como você falou, 

estamos aqui pra somar, nós somos uma base. Agora a pouco eu apresentei uma 

indicação e logo em seguida o vereador Zeca do Forro disse que ele já havia 

apresentado e eu reiterei e eu quero perante a população aqui, no momento de 

sessão, reiterar também o que já foi feito e apresentado por você. Pode contar 

comigo! Estamos aqui pra somar e dar os direitos necessários a nossa população. 

Isso que é mais importante! Obrigado João. Pede aparte vereador André. Hoje nós 

estivemos no Itapéua, eu, você e o vereador Zeca juntamente com o prefeito Kaká 
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Senna e lá o prefeito vai inaugurar a Praça do Itapéua. No outro sábado nós vamos 

entregar a Praça do Itapéua do qual estava abandonada a anos, oito anos, que o 

povo do Itapéua não tinha uma praça digna e ele assumiu o compromisso conosco 

e com vocês também que o requerimento, o pedido foi nosso. Nós falamos sobre a 

questão do empiçarramento de ruas aqui dentro do nosso município e naquela 

conversa que nós tivemos ele falou pra que é um período chuvoso, muito intenso no 

nosso município e não tem como se fazer muita coisa, temos que esperar pra chegar 

o verão e poder fazer o empiçarramento das ruas do nosso município. Eu sou 

testemunho que você pediu pela América, pediu pelo bairro da Ponte de onde você 

reside do qual foi asfaltado algumas ruas e não tiveram tempo de terminar, mas ele 

garantiu que vai terminar pra você. Eu estive lá e vi! Como também na Vila de 

Cuiarana que nós estamos reivindicando asfaltamento das ruas e ele assumiu o 

compromisso conosco. A gente entende a reinvindicação do povo, mas com certeza, 

o prefeito Kaká Senna vai dar a resposta pra vocês agora quando terminar o inverno. 

Obrigado pela aparte vereador. Continua João da Ponte. Neste momento quero 

agradecer a comunidade da América e da Ponte que uma parte está se fazendo 

presente aqui e como acabei de falar eles chegaram atrasas eu não vou fazer 

repetição de palavras que já está esgotando meu tempo, mas eu pedir pra vocês 

que vocês têm todos os direitos de reivindicar as benfeitorias que estão faltando ao 

nosso povo tanto da América quanto da Ponte. Dizer que vocês não tem um 

representante? Isso vocês estão enganados! Vocês tem sim um representante aqui 

nesta casa de legislativa empenhado em buscar melhorias sempre que for 

necessário pro nosso povo que moram no bairro da Ponte, da América. Tudo que 

passa por aqui que os vereadores tem o poder de pedir e solicitar e não de executar. 

Esse é o papel que eu tenho de fazer que seja pedir pra minha comunidade, pra 

comunidade de vocês e isso aqui eu tenho como provar de papel que já fiz os 

pedidos que estão sendo reivindicados na comunidade. Pede aparte o vereador 

Argeo. Vereador eu sou prova disso que você luta pela comunidade do seu bairro 

da Ponte, da América e nós temos que entender que o nosso prefeito Kaká está 

apenas há um ano e quatro meses na gestão e com certeza o prefeito está junto 

com os vereadores e conhece as prioridades do nosso município. Quero falar do 

meu posicionamento e apresentar uma defesa sobre o que eu vi nas redes sociais, 
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nos grupos de whatsapp que o prefeito Kaká Senna iniciou um trabalho de 

empiçarramento nas ruas eu estava presente e nós fizemos um vídeo lá e algumas 

pessoas na ocasião usaram das palavras em através de mensagens e vídeos 

postadas em grupos, Salinas News, falaram que a primeira rua a ser feita foi a do 

vereador João. Eu nego isso, João, porque a rua não é sua, essa rua é do município, 

apenas você está residindo naquela rua e que a mesma não serve somente para 

você passar, mas para todas as pessoas que são os munícipes da cidade, veranistas 

e outros vizinhos usufruem daquela rua. Então quero como vereador, representante 

do povo, apresentar uma defesa em seu nome porque você é um vereador lutador, 

o guerreiro do povão e com certeza nós vamos estar juntos solicitando com o prefeito 

Kaká para dar prioridade para esse bairro. Nós vereadores que estamos assumindo 

agora não podemos assumir os erros da gestão passada, mas estamos lutando. 

Continua vereador João. Para deixar uma palavra de conforto para os meus 

conterrâneos do bairro da América que tenham mais paciência e deixe passar um 

pouco o período de chuvoso que vamos trabalhar por vocês, nós já mostramos isso, 

vocês estavam no escuro e hoje vocês estão no claro com a iluminação pública que 

foi colocada e realizada reparos. Estive reunido hoje com o prefeito Kaká Senna e 

ele pediu para falar para vocês que tenham um pouco de calma que nós vamos 

chegar até a América sim. Eu não fiz a minha rua porque a rua não é minha, não 

tem meu nome, mas eu gosto de atender as pessoas que me criticam. Então eu tive 

que fazer o que vocês estavam me pedindo e não precisa estar pedindo porque eu 

sei o que está faltando pra lá. Presidente me perdoe e boa páscoa a todos. Boa 

noite. Fez uso da palavra o Vereador Eron Teixeira, Excelentíssimo senhor 

presidente da câmara municipal, João da Ponte. Primeiro secretário André, segundo 

secretário Zeca. Senhoras e senhores, vereadores. Nossos amigos mototaxistas, 

nossos amigos da comunidade do bairro da América. Todos que estão nos 

assistindo pelas redes sociais ou no nosso salão nobre. Boa noite a todos. Usando 

a palavra em primeiro lugar para parabenizar a escola municipal de música pelos 

vinte e quatro anos que essa escola está em salinas dando frutos, levando a música, 

alegria aos festejos da nossa cidade e fazendo também desses alunos profissionais 

da música como podemos citar alguns nomes de pessoas que entraram nas forças 

armadas que estão servindo no exército, na aeronáutica, na guarda do presidente 
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da republica, vivendo da música que saíram da nossa escola. A Aninha que está no 

exercito, o Serginho que está em Brasília, Daniel, em fim, uma série de alunos que 

saíram da nossa escola de música municipal da nossa cidade. Parabéns para todos 

os músicos. Quero comentar sobre o pedido do vereador Naldo que falou das 

calçadas e ele sabe que por várias vezes pegamos aqui carros e demos uma volta 

pela cidade e a nossa revolta. Revolta não é por aquele que tem poder aquisitivo de 

construir sua calçada, mas o que a gente ver senhores vereadores é que tem muita 

casa de veranista que constroem o muro e a prefeitura que tem que está limpando 

a calçada deles ou então o mato toma conta. Penso que isso é um problema de 

gestão e nós vamos conversar e nos empenhar com o prefeito Kaká para acabarmos 

com isso e fazer com que se construa a calçada cidadã porque há muito tempo fica 

a bel-prazer. O dono da calçada faz com um metro de altura e ninguém reclama, faz 

com meio metro e não dá pra ninguém andar. Em tom de brincadeira mas ao mesmo 

tempo falando sério é que quem quiser andar nas calçadas de salinas temos que 

levar um banquinho e de repente até uma escada porque existem calçadas de toda 

altura e isso não pode continuar assim. Vendo o nosso Brasil o quanto é bonito o 

nosso regime democrático aonde a gente pode colocar  para fora os nossos anelos, 

os nossos desejos e aqui estar a comunidade lá da América e eu acompanhei os 

últimos acontecimentos e lamento muito pela queda da aluna que caiu de bicicleta. 

Lamento muito. Vejo que esse problema vem se arrastando de muitos anos, nós 

temos uma Assembleia de Deus lá na América e eu costumo ir sempre dia de quarta 

feira estar em outras congregações que não seja o templo central. Lembro que três 

quatro anos atrás nós não conseguíamos entrar com carro. Gostaria de dizer aos 

nossos amigos que aqui estão que a nossa cidade é muito complexa falando em 

prefeitura, mas não corre rios de dinheiro. Eu vejo o prefeito Kaká Senna com muito 

boa vontade. Ali não poderia ser colocado piçarra por conta da lama e iria piorar a 

situação de vocês, então foi feito a coleta de cacos  pela cidade para ser jogado pelo 

menos pra tornar trafegável aquela rua. Não é falta de querer fazer, não é o desleixo 

e nem falsas promessas não. O asfalto vai chegar lá com vocês, tenham fé em Deus. 

Eu tenho fé em Deus que vai chegar, assim como a água, a energia que não é 

reclamado não somente no bairro da América, mas em toda nossa cidade. A 

equatorial parece que inaugurou o linhão só que não ligou e a energia continua 
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caindo, oscilando. Eu sou testemunha pelo menos uma três vezes vereador Dalte a 

Vila do São Bento foram trocadas todas as lâmpadas porque se troca e por falta de 

uma energia mais limpa queimam todas as lâmpadas. Anteontem estive 

conversando com o meu amigo Pedro e ele estava falando do quilometro três que 

vai ali para o Derrubado grande que está tudo no escuro e já foram trocadas todas 

as lâmpadas, Derrubadinho também. Outro dia até convocamos, mas não deu pra 

chegarmos à Equatorial, então vamos ter que voltar lá novamente senhor presidente. 

Na Equatorial em Belém para nós cobrarmos novamente deles isso. Vocês vieram 

na casa certa, aqui mesmo é a casa para reclamar e nós estamos a todos ouvidos 

para receber vocês do jeito que estamos recebendo com alegria. É legal que a gente 

reclame, que venhamos solicitar, que façamos isso depois da reunião. Vocês estão 

de parabéns. Infelizmente durante a reunião é só com os vereadores, mas assim 

que terminarmos se vocês quiserem conversar conosco nós estaremos aqui no 

aguardo. Quero desejar uma feliz páscoa para todo povo do mundo inteiro. Como 

disse a professora Luna é um tempo que paramos para refletir e pedimos a Deus 

que seja tempo de paz que o mundo tanto precisa. Muito obrigado. Tenham todos 

uma boa noite. 

Fez uso da palavra o Vereador Argeo 

 Senhor presidente em seu nome cumprimento a mesa, os vereadores e vereadoras, 

comunidade do bairro da América. Senhor presidente venho aqui agradecer 

primeiramente a Deus, agradecer ao povo do meu município pela confiabilidade, a 

Deputada Renilce Nicodemos do qual estive visitando o gabinete dela em Belém e 

com isso trazendo ações ao meu município, compromisso que firmei quando ainda 

estava em campanha. Prometi ao povo que faria tudo que estivesse ao meu alcance 

e isso graças a Deus eu estou fazendo. Gostaria de dizer também presidente que 

no último dia nove estive eu, o vereador Marcelo Pinheiro e o vereador André 

participando da entrega de camisas ao Projeto Farol da Esperança com o cerimonial 

das águas. Na ocasião presidente pude ver o quanto o projeto é importante para 

este município e neste momento gostaria de parabenizar o prefeito Kaká e a 

secretária de assistência social Fernanda Lemos. Pude ver ali a emoção dos pais ao 

verem os seus filhos naquele momento, sentir emoção porque o meu filho também 

participa de um projeto, naquele momento vi que aquelas crianças estão sendo bem 
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orientada nas questões religiosas e da nossa pátria. No futuro aquelas crianças que 

estavam ali serão o futuro do nosso município, do nosso país. Quero novamente 

agradecer e desejar ao povo de salinas uma boa páscoa de domingo que a 

ressureição do nosso senhor Jesus Cristo esteja em todos os lares do nosso 

município. Boa páscoa presidente e Boa noite a todos. 

Fez uso da palavra o Vereador Zeca do Forró 

Boa noite a todos. Em seu nome presidente Eron cumprimento a mesa, aos nobres 

vereadores e vereadoras presentes, a categoria dos mototaxis e a comunidade da 

América aqui presente também. Boa noite a todos. Quero aqui presidente agradecer 

ao gestor municipal, onde na terça-feira solicitei a iluminação do linhão que estavam 

à metade apagada, portanto, eu como vereador tive que fazer a solicitação 

reivindicando também para a comunidade e graças a Deus está com novamente 

com a iluminação. Gostaria de dizer também a minha comunidade do Atlântico que 

estou sempre empenhado na limpeza, na iluminação pública, na qualidade de vida 

da comunidade. Não só da minha comunidade, mas de toda a população. Quero 

dizer também vereadores que todos vocês colocam requerimentos, indicações para 

a sua comunidade e para toda a nossa salinas assim como eu sempre reivindico 

para a minha comunidade a pavimentação asfáltica, a qualidade da água, da 

iluminação, sempre estou aqui reivindicando a melhoria da comunidade. Quero dizer 

também vereador João que vejo sempre sua luta apesar de muita gente se faça de 

desentendido não quer ver, mas o vereador João sempre está aqui sim cobrando as 

melhorias do bairro da América, da Ponte. Vocês podem entrar no portal da câmara 

e vocês vão ver os requerimentos de todos os vereadores. Dizer também que cada 

vereador aqui quer a qualidade da sua comunidade. Quero parabenizar o prefeito 

pela perfuração poço da Nova Brasília, onde há muitos anos o povo em sofrendo por 

água, não somente naquela comunidade, mas em toda salinas. Hoje podemos ver 

que foi cavado um novo poço e está esperando alguns detalhes para inaugurarmos 

e interligar na rede de reabastecimento, tenho certeza que vai melhorar muito para 

aquela comunidade com o abastecimento de água, João da Ponte. Pede aparte 

João da Ponte. Nobre vereador, Zeca do Forró, conforme você falou sobre a 

perfuração de poço, você ver que temos um time alinhado em busca de melhorias 

para as nossas comunidades, todos os vereadores. Os pedidos que a gente faz da 
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comunidade da América, da Ponte, da Prainha ou do São Bento, todos os 

vereadores aqui tem o compromisso de aprovar requerimento e hoje não tenho do 

que reclamar dos nobres pares porque todos os requerimentos que foram colocados 

aqui nesta casa, foram aprovados. É saneamento básico, é perfuração de poços 

como o nobre vereador Zeca do Forró acabou de comentar e está sendo cavado 

também nobre vereador um lá na Califórnia do qual foi solicitação deste vereador, 

João da Ponte, e está sendo cavado, na América foi colocado a pedido do vereador 

João da Ponte. Iluminação pública também foi pedido do João da Ponte, escola para 

Califórnia também, asfaltamento também. Quero lhe agradecer pela oportunidade, 

mas dizer que nem Deus agradou a todo mundo. Portanto, tenho a dizer que tudo 

que Deus faz é bem feito. Hoje vocês tem uma pessoa para vocês não dizerem que 

não tem representante. Deus me colocou aqui. Boa noite e muito obrigado Zeca. 

Continua Zeca do Forró. Terminando a minha fala presidente quero dizer que 

sempre estou visitando as comunidades e vejo principalmente que no bairro da 

Califórnia, Nova Brasília, América a força da natureza e com isso ninguém discute. 

Tenho certeza que se for fazer um trabalho de pavimentação agora no período de 

inverno não vai prestar, então gostaria de pedir um pouco de paciência porque assim 

que cessar as chuvas vai continuar o trabalho de pavimentação. Presidente no mais 

quero desejar uma feliz páscoa a todos os meus amigos vereadores e a toda a 

população de salinas e um final de semana abençoado a todos nós. Uma boa noite 

a todos. 

Fez uso da palavra o Vereador Dalte 

Boa noite a todos. Presidente Eron Teixeira, primeiro secretário João da Ponte, 

segundo André do Cuiarana, os nobres vereadores, as vereadoras, ao povo que se 

fazem presente aqui nesta casa e as pessoas que se fazem presentes através das 

redes sociais. Venho aqui presidente nesta tribuna agradecer ao nosso prefeito Kaká 

Senna que ele tem vontade de trabalhar, no entanto, quando chega o período do 

inverno pelas cavações dos poços que ele fez no São Bento e na Vila do 

Derrubadinho. Tem uma rua lá na Portelinha do qual teve cavações para se colocar 

tubulações e com isso a população esperava muita água e é aí que vem o transtorno 

e faz com que ficarmos tristes. Quando fizeram e tamparam a vala quando chegou 

o período de chuva e arrebentou toda rua, um transtorno enorme. Com isso nós 



  ESTADO DO PARÁ 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS 
 PALÁCIO MANOEL PEDRO DE CASTRO 

 Fundada em 07 de janeiro de 1884  

 

 

14 [Data] 

 

agradamos um lado e desagradamos o outro porque é a força da natureza e ficamos 

tristes com isso. Presidente o prefeito iria mandar cavar as valas lá do Derrubadinho 

para fazer a encanação, mas neste momento não tem como fazer. Ele cavou o poço 

que vai colocar na rede velha, mas se Deus quiser quando chegar o verão ele vai 

cavar para não ter esse transtorno que está tendo no São Bento, ele vai mandar os 

maquinários para tampar as valas. Sei que não vai ficar legal porque mexer com 

barro no inverno é complicado. João da Ponte, venho aqui meu amigo lhe 

parabenizar porque eu vejo sua luta assim como é a minha lá pelas vilas, assim 

como é do nosso amigo lá pelo Cuiarana. Vamos aguardar chegar o verão para as 

coisas melhorarem. Gostaria de Desejar uma feliz páscoa para todos que Jesus 

Cristo venha tocar os nossos corações porque é complicado. Boa noite a todos. 

 

Fez uso da palavra o Vereadora Verinha 

Senhor presidente Eron Teixeira, primeiro secretário João da Ponte, segundo André, 

nobres vereadores e vereadoras, população da Califórnia, mototaxistas e todos os 

demais presente, conexão notícias, população da América boa noite. Sejam bem 

vindos o povo da América e todos os presentes. Entendemos perfeitamente a 

reivindicação e o protesto de vocês, onde analisamos todas as conversas, de todos 

nós vereados também. A gente sabe que salinas está passou por situações difíceis 

assim como muitas situações tem acontecido, mas a gente vai procurando as coisas 

e vendo os erros cometidos desde o começo onde se vê que a população que paga 

as consequências, quem sofre as consequências, ou seja, trabalhamos em cima de 

uma politica que batemos em cima. Trabalhamos em cima de uma continuação, ou 

seja, manter o que estava feito e dar continuidade o que tinha a fazer. Não é chegar 

aqui dizendo que anos e anos isso não foi feito porque isso vai acontecer, não é 

dessa forma que vai acontecer, tem que acontecer porque o povo precisa que isso 

aconteça, ou seja, continuar o que foi prometido em campanha para cada bairro. Eu 

acompanhei e vi o que foi prometido aí não adiantamos nós nobres vereadores 

querer fazer carreira ou história apagando a de outras. Isso não vai funcionar e nunca 

funcionou. Cada qual tem que fazer a sua história, reivindicar a sua história e fazer 

acontecer. Quem fez uma história boa ou ruim ninguém vai apagar, então temos que 

tratar de fazermos a nossa história e que ela seja boa porque o povo precisa e o 
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povo o colocou pra isso. Não é reclamando, não é dizendo eu fui lá, não é dizendo 

eu fiz isso. Nós não fizemos nada e o pouco que fizemos é obrigação nossa, o pouco 

que fizermos é obrigação e dever nosso por vocês que nos colocaram aqui. Não 

adianta nenhum de nós virmos reclamar e nem eu mesma estar dizendo eu fiz isso 

no posto tal, na escola tal, que nunca foi feito. Cansei de dizer quem pegar essa 

cidade para ser o prefeito vai ser de boa, ou seja, eu me referindo ao Max Denner 

se pegasse seria de boa um bom prefeito porque neste caso era ele quem concorria. 

Não é porque houve uma situação que eu vou apagar eu vou apagar o que eu vi de 

jeito nenhum. Então estamos todos errados e temos que dar continuação, continuar 

reivindicando e não tentar apagar a história de ninguém, Já foi feito e não tem mais 

como apagar porque quem define isso é o povo. Não adianta eu ir lá me exaltar se 

vocês me verem de uma forma diferente. “Olha lá não faz nada! Vereadora pra quê? 

De quê?” Reivindicar e não acontece, vereador fiscaliza e reivindica mas que 

executa não são os vereadores. Então para que salinas continue bem a gente tem 

que pensar nisso, pensar no melhor porque não adianta vivermos reclamando de 

coisas que não tem fundamentos que não existem e não foi isso que prometemos. 

Nós vemos que vocês tem toda razão de estarem reivindicando pelo bairro de vocês 

juntamente com os candidatos e foi prometido sim dar continuidade em cada bairro. 

Cada setor que eu vejo aqui citarem foi prometido uma continuidade de manter o 

que estava feito. Não dá pra pagar o que está feito, foi feito sim. Agora a cidade de 

salinas é a cidade dos olhos do paraense, não é do salinense, mas de todo Pará, 

ela bem exigente. Por isso tem que ter realmente cacife e conhecimento politico 

principalmente através de verbas federais para manter salinas porque ela é uma 

cidade turística, ela não é só nossa. Quero desejar a todos nós mesmo que nesta 

páscoa, quem nesta semana do qual chamamos convertesse, de refletir. Quero 

desejar a todos que tenhamos uma boa reflexão, uma páscoa não de chocolate 

cacau show mas uma páscoa que a gente possa se alimentar e não soltar más 

palavras. Fazer um jejum de más palavras porque isso não nos leva a nada, 

precisamos de atitudes, salinas precisa de atitudes, de boas palavras, palavras de 

amor. A coisa que devemos aprender na vida é saber separarmos, principalmente 

tratando de politica, politica é isso, religião é isso. Então religião é tudo que é bom, 

vocês estão pedindo o bem de vocês e que Deus permita a cada gestor seja de 
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vereadores, de prefeitos que cuidem bem e prestem mais atenção, que deixem 

certas coisinhas que atrapalham a vida da população de lado. Uma boa noite e uma 

feliz páscoa. Que Deus abençoe a todos.   

A seguir o Presidente fez a leitura do Ato da Presidência, comunicado que abertura 

da CPI, abertura será no dia 22 de abril de 2022, ás 9:0hs da manhã no plenário da 

Câmara Municipal de Salinópolis. Depois passou para a 1ª parte. Está em discussões 

as seguintes Indicações: Autoria da Vereadora Vera Lucia, reiterando o requerimento 

de autoria do Vereador Rosinaldo Martins, aprovado em 25/02/2021, solicitando para 

o Prefeito Municipal, a reforma e restauração dos bancos, dos brinquedos e do busto 

com o nome da praça pública José Luiz da Costa Peixoto, na Avenida Almirante 

Barroso bairro da prainha. Autoria da Vereadora Roberta Gaia, solicitando do Poder 

Público a limpeza dos bueiros das Ruas Severino Santos, Nossa Senhora das Graças 

no bairro ponta d’agulha, Rua Miriça Santa Brígida com a Rua Miramar. Autoria do 

Vereador Marcelo Sandro, pedindo para o Executivo Municipal, a pavimentação 

asfáltica da rua principal do bairro da américa na subida do riozionho. Autoria do 

Vereador Argeo Corrêa, pedindo para o gestor municipal, autorizar a Secretaria 

Municipal de Trânsito, a instalação de semáforos em frente à Escola Dr. Miguel de 

Santa Brígida. Não havendo manifestação ao contrário nas discussões das indicações 

foram aprovadas por unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Está em discussão 

o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº 02/22, altera a 

Lei Municipal nº 2.872/2015, dispõe sobre o serviço de transporte remunerado de 

passageiros por meio de motocicletas. Não havendo discussão ao contrário no 

referido parecer da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado por 

unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Logo após o Presidente passou para a 

2ª parte: passando para a Comissão de Justiça, o Projeto de Lei nº 05/2022, autoria 

do Vereador Denys Lucio, Cria o Casamento Comunitário no Município de Salinópolis.  

Para a Comissão de Transporte, Comunicação, o Projeto de Lei nº 02/2022, autoria 

do Poder Executivo. Em seguida deu por encerrada a sessão, marcando a próxima 

para o dia 20 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, 14/04/2022. 
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                       Eron de Carvalho Teixeira-Vereador Presidente Republicano    
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