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Ata da 10ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 20/04/2022.   

 

Aos 20 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 11 Vereadores (as) presentes, faltas justificadas do 

Vereador Antônio Carlos Gonçalves Rufino, Vereadora Luna Gabriela. Logo após o 

Presidente passou para o grande expediente. Não houve apresentação de 

requerimentos pelos senhores Vereadores (as). A seguir o Sr. Presidente passou para 

assuntos livres. Pede a palavra a Vereadora Roberta Gaia, boa noite a todos os 

presentes e os que nos assistem pela rede social, hoje o que me traz aqui é pra como 

o Vereador sempre fala eu gosto de usar a palavra dele também, pra questão de 

prestação de contas dos nossos serviços, hoje eu Vereadora Roberta, junto com o 

Vereador Denys, e a Vereadora Luna Gabriela, estivemos em visita em alguns pontos 

da nossa cidade, a qual nos foi solicitado por moradores pra que nós estivéssemos 

fazendo visita, bem como o Presidente falou em outra sessão esse é o nosso dever é 

o nosso papel de se fazer presente e estar presente nas comunidades do nosso 

Município, nós estivemos hoje fazendo a visita no bairro do porto grande, pra que a 

gente pudesse ver de perto o quanto anda a obra estivemos na Escola Raimundo, pra 

que a gente pudéssemos ver também a questão da obra, estivemos conversando 

com o mestre de obras de lá, e nos garantiu que mais ou menos pro final de junho, 

vai ter entregue a Escola, a gente ficou feliz porque pelo menos um aluguel que a 

Prefeitura, deixa de pagar e pode estar usando esse recurso pra fazer outras obras. 

Verificamos a limpeza do nosso Município, que segundo nos foi passado e que a 

gente tem visto também no encarte da Prefeitura, é até o dia 05 úteis pra que seja 

colocado o material na rua do que a gente limpa o quintal e pra colocar pra rua, 

porém ainda se encontra bastante suja e precisa de uma questão logística com 

Secretário de Limpeza Urbana, que inclusive foi colocado um requerimento pra 

limpeza dos bueiros, eu fiz dois ofícios pra ele, eu gostaria Presidente de solicitar o 

seu apoio quanto Presidente desta Casa, até mesmo se o Secretário pudesse lhe ouvir 

até quanto Vereador pra que fosse atendida essas duas solicitações, porque são dois 

bueiros devido esse tempo de chuva que a gente não está tão acostumada em abril 
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esse tempo de chuva, na Rua Miriça foi limpa mais precisou tirar a areia que fica 

assoreada quando a chuva vem, até porque eu não sou expert nisso, mais creio que 

vocês também são mais tratado na questão de capina, mais só capinar e roçagem 

não vai resolver precisa limpar e tirar a areia, também ali do bairro ponta da agulha, 

limpeza de duas galerias na Travessa Santa Maria, que precisa ser feito essa revisão. 

Também Presidente falar da questão da Procuradoria da Mulher, como agora 

mudamos o Assessoramento Jurídico, fico feliz Drª sinta- se a vontade na nossa casa, 

peço que o Senhor tenha um olhar carinhoso pela Procuradoria da Mulher, pra que 

funcione aqui na Câmara, foi dado entrada já passaram outros projetos a frente e até 

hoje a gente ainda não teve uma resposta um retorno pra que a gente possa saber 

de que forma a gente vai ouvir essas mulheres, sendo soma através da nossa Casa de 

Leis, pra essa mulheres que tanto precisam. Outra situação, estive no Hospital 

Regional, pra consultas pessoais, lá podemos verificar que o equipamento de Raio X, 

não vai poder ser utilizado pelo menos três meses, o nosso Município ele vai ficar 

descoberto de raio x, aquelas pessoas que realmente necessitam e não tem condições 

de pagar cem reais por um raio x, particular eles vão ficar na necessidade porque não 

tem aonde fazer como estivemos hoje em visita na Policlínica, nós verificamos o 

material de raio x, que foi comprado está lá muito bacana todo encaixotado agora a 

gente pede quanto o Poder Público também ser soma junto com o Prefeito, pra que 

ele possa fazer o quanto antes organizar a sala de raio x, porque não tem como o 

Município ficar descoberto por 03 meses, eu vi o tanto de gente que precisa de raio 

x, há necessidade se já tem o equipamento no Município organizar o equipamento 

pra começar funcionar pro nosso povo que precisa ter um atendimento digno porque 

há uma necessidade e a gente precisa disso. Também contamos com o apoio da mesa 

diretora, dessas questões o qual foram solicitadas tanto pra limpeza dos bueiros, 

quanto pra Procuradoria da Mulher, desde boa noite a todos. Fez uso da palavra o 

Vereador Marcelo Pinheiro, senhor Presidente uma ótima noite, 1º, 2º, Secretários, 

aos Vereadores, aos público que nos assistem pelo portal da Câmara, uma ótima 

noite a todos os funcionários, Presidente o motivo da minha fala hoje, é 

primeiramente falar da minha indignação sobre o atendimento da concessionária 

Equatorial dentro da nossa cidade está sendo de péssima qualidade, como Vereador 

eu não aceito que a minha população seja lesada, porque quando chega o final do 

mês a equatorial ela sabe muito bem enviar o talão de energia pra casa do cidadão, 

se aquele cidadão não pagar sua conta ela vai e corta, mais na hora de prestar 

Presidente um bom atendimento eles calam eles não dão resposta como deveriam, 

nós somos o representante hoje dentro deste Município, pra reivindicar a causa da 
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nossa população, e se for pra eu me deslocar do meu Município até a capital eu vou 

fazer isso Presidente, porque tudo que é demais enjoa eu vejo muitas pessoas 

relatando pra mim Vereador, eu estou tendo uma energia fornecida pela equatorial 

de péssima qualidade a energia de casa fica oscilando será que eu vou ficar de braços 

cruzados não vou, então eu deixo aberto o convite aos nobres Vereadores que 

quiserem me acompanhar na segunda-feira, mandei várias mensagens todas não 

foram retornadas, então eu me sinto como, eu não vou aceitar como Vereador nobre 

Vereador. Pede aparte o Vereador André, essa questão da equatorial eu estive 

pedindo pra Vila do Cuiarana, pra eles podar umas arvores desde o mês de maio do 

ano passado, fiz um requerimento aqui na Câmara, fiz um pedido por Diretor Geral 

da equatorial de Capanema, 06 meses eles não me atenderam, a gente não entende 

Vereador Marcelo, o que acontece com essa empresa, então nós vamos ter que ir em 

Belém, e falar com o Presidente pra que a gente possa resolver essa situação pra 

nossa população a gente faz a nossa reivindicação aqui e o comunitário o povo ele 

não que saber de que é a responsabilidade ele vem atrás do Vereador, pode contar 

comigo Vereador Marcelo, nós vamos em Belém pra a gente tentar resolver essa 

situação. Vereador continuo com a palavra, então Presidente me coloca a disposição 

da minha população salinopolitana, tanto quanto os moradores das vilas, quanto 

daqui da cidade, eu estarei sim cobrando essas inúmeras reclamações que a gente 

não pode colocar debaixo do tapete e deixar só a empresa equatorial enriquecer 

através dos pagamentos dos moradores da nossa cidade, jamais eu vou aceitar isso 

Presidente, a gente sabe que quando chega finais de semana ou feriado prolongado, 

feiras final de ano, as pessoas que tem casas dentro da cidade elas se deslocam pro 

seu Município usufruir numa praia belíssima da nossa cidade turística, e a energia fica 

como de péssima qualidade, então população salinopolitana, conte com este 

Vereador, a gente vai pra cima da equatorial porque aqui não é casa de mãe joana, 

durante essa semana eu também fiz várias visitas pelo nossos bairros, verifiquei 

situações que tem transtorno pra nossa população quanto Vereador estou cobrando 

de uma forma carinhosa, pedindo de uma forma passiva para o nosso Prefeito Kaká 

Sena, que ele possa fazer serviço de roçagem capina e outros serviços, a gente está 

no período chuvoso o mato cresceu em algumas ruas e estão de difícil acesso, mais 

eu estou aqui, sempre me colocando a disposição conte comigo, vá no me face book, 

Instagram estarei sempre a disposição de todos, no mais um forte abraço, um ótimo 

final de semana, um bom feriado que Deus nos abençoe e um forte abraço do 

Vereador Marcelo Pinheiro, a força que vem Deus e do povo.                                                                   

Pede a palavra o Vereador André Luiz, boa noite a todos, quero cumprimentar a mesa 
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e os demais Vereadores (as) Drª Izabel. Venho aqui nesta tribuna nesse espaço livre 

pra falar sobre a inauguração que vamos ter amanhã na Vila do Itapeuá, aonde o 

Prefeito Kaká Sena, estará entregando a praça com vários atendimentos a partir das 

14:hs através da Ação Social, emissão de RG, CPF, 2ª via de certidão, e outros 

atendimentos através da Secretaria Municipal de Saúde, pra população da Vila do 

Itapeuá, a partir das 18:hs vai haver a missa, é uma satisfação Senhor Presidente, o 

povo do Itapeuá esperavam aquela obra por muito tempo, como Vereador me sinto 

satisfeito por ter feito esse requerimento de pedir para o Prefeito Kaká Sena, e me  

atendeu, convidou a todos estar presentes a participar da inauguração, no mais um 

final de semana a todos. A seguir o Presidente passou para a 1ª parte. Está em 

discussão a 7ª, 8ª, atas das reuniões ordinárias, realizadas nos dias: 31 de março, 07 

de abril de 2022, a seguir foram aprovadas por unanimidade. Está em discussões as 

Indicações: autoria do Vereador Marcelo Pinheiro, reiterando o requerimento do 

Vereador José Raimundo, onde solicita do Executivo Municipal, o serviço de roçagem 

em todo o bairro da nova Brasília, atlântico II. Autoria do Vereador Rosinaldo Martins, 

solicitando do Poder Executivo, autorizar a Secretaria do Meio Ambiente, a 

implantação de lixeiras contêineres ao lado das barracas na praia da atalaia.  Autoria 

do Vereador Rosinaldo Martins, pedindo para o Poder Público autorizar a Secretaria 

Municipal de Obras, fazer os serviços de reparos e recuperação das calçadas, meios 

fios existentes na cidade. Na discussão foi solicitado uma correção no requerimento, 

que seja consertados calçadas e meios, das ruas onde os moradores não tenham 

condições de fazer os serviços ora solicitados. Autoria do Vereador Argeo Corrêa, 

pedindo para o Prefeito Municipal autorizar a Secretaria Municipal de Cultura, aulas 

de aeróbica para a comunidade do bairro do farol velho na Atalaia, na Escola 

Municipal Modesto da Encarnação Rodrigues. Não houve manifestação ao contrário 

nas discussões das indicações foram aprovadas por unanimidade dos Vereadores (as) 

presentes. Está em discussão o parecer da Comissão de Economia e Finanças, do 

Projeto de Lei nº 02/21, autoria do Vereador João Erivaldo, dispõe sobre a criação no 

Município de Salinópolis, sistema de rodizio e cronograma para abertura de farmácia 

24 horas. A seguir o Presidente colocou em aprovação o parecer da Comissão de 

Finanças, acompanhado do pedido de visto no projeto de Lei, pelo Vereador 

Presidente Eron de Carvalho Teixeira, na reunião ordinária realizada no dia 

07/04/2022, depois foram todos aprovado por unanimidade dos Vereadores (as) 

presentes. Está em discussão o Projeto de Lei nº 02/21, para abertura de farmácia 24 

horas, a seguir foi aprovado por unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Depois 

o Presidente pediu ao Vereador André Luiz, fazer a leitura do parecer da Comissão 



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

 Fundada em 07 de janeiro de 1884  

 

 

5 [Data] 

 

de Transportes, do Projeto de Lei nº 02/2022, autoria do Poder Executivo, altera a Lei 

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

passageiros por meio de motocicletas. A seguir passou para a 2ª parte: passando para 

as Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e Finanças: 02 Projetos de Leis: 

Dispõe sobre a Política de Assistência Social do Município de Salinópolis. Dispõe 

sobre a regulamentação de concessão de benefícios eventuais no âmbito da Politica 

Municipal de Assistência Social do Município de Salinópolis. Em seguida o Presidente 

deu por encerrada a sessão, marcamos outra para o dia 28 de abril 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, 20 /04/2022. 

 

 

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  
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09__________________________________________________________ 

                 Rosinaldo Martins Miranda- Vereador DC   

 

 

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   


