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Ata da 12ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 05 de maio de 

2022.   

 

Aos 05 dias do mês maio 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 12 Vereadores (as) presentes, falta justificada da Vereadora 

Vera Lucia. Na hora do expediente foram feitas as leituras dos ofícios. Nº 022/2022 

SEMAD-encaminhando o Projeto de Lei Municipal nº 005/2022, Dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) exercício de 2023. Nº 023/2022, encaminhado a cópia 

da Lei Municipal nº 2.930/2022, Dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social 

do Município de Salinópolis. Nº 024/2022, encaminhando a cópia da Lei Municipal 

nº 2.931/2022, Dispõe sobre a Regulamentação da Concessão de Benefícios 

Eventuais no Âmbito da Política Municipal de Assistência Social no Município de 

Salinópolis. Nº 025/2022 encaminhado a Lei Municipal nº 2.932/2022, Altera a Lei 

Municipal nº 2.872/2015, de 23 de dezembro de 2015. Logo após o Presidente passou 

para o grande expediente, para apresentação de indicações, Projetos de Leis, 

Resoluções.  Vereador José Raimundo, apresentou (01) indicação para o Poder 

Executivo, requer a construção de uma praça pública no entorno da Igreja Nossa 

Senhora Auxiliadora no bairro das pedrinhas. Vereador João Erivaldo, apresentou (03) 

indicações todas para o Poder Executivo:  autorizar a Secretaria Municipal de Obras, 

para fazer os serviços de terraplanagem empiçarramento das ruas do bairro da 

américa, do Km 60, da califórnia, e do trevo da atalaia. Vereador Marcelo Pinheiro, 

apresentou (03) indicações, ao gestor Municipal autorizar a Secretaria Municipal de 

Obras, a pavimentação asfáltica das Vilas de: Enseda, Bandeira Branca, Santa Rosa, 

Macapazinho. Autorizar a Secretaria Municipal de Saúde, uma vez ao mês serviços de 

prevenção a saúde para a as mulheres que participam do Projeto Vida mais longa. 

Realização de ação social com o projeto alô saúde, e saúde itinerante no dia 21 de 

maio, que atenderá as vilas de Santa Rosa, Macapazinho, Bandeira Branca, Enseada. 

Vereadora Luna Gabriela, apresentou (02) indicações, para o gestor municipal: 1-

reiterando o requerimento nº10/2021, aprovado em 11/03/2021, solicitando a 

reforma do mercado municipal do porto grande: 2- autorizar a Secretaria Municipal 
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de Obras, pra que seja feito os serviços de limpeza, empiçarramento e pavimentação 

asfáltica da Rua Santa Rita no bairro nova Brasília. Vereadora Roberta Gaia, 

apresentou (01) indicação, pedindo para o gestor municipal autorizar a Secretaria 

Municipal de Obras, a recuperação da maloca situada na praça pública Dilma Santa 

Brígida, (hoje maloca da palha velha in-memorian). A seguir o Sr. Presidente passou 

para assuntos livres. Pede a palavra a Vereadora Roberta Gaia, mais uma vez boa 

noite a todos. Aproveitando o momento da palavra franqueada pra ressaltar mais 

uma vez a nossa questão da cultura, na quinta-feira passada utilizei da palavra em 

relação ao nosso coordenador de cultura do nosso Município que a Vereadora Luna 

encaminhou um oficio e inclusive já faz pela nossa Lei Orgânica do Município como 

todos nós somos sabedores tem um prazo de vinte dias para que a gente possa obter 

uma resposta e até hoje não obtivemos resposta alguma em relação ao apoio que 

seria dado as quadrilhas do nosso Município. Tivemos aqui no nosso gabinete a 

presença dos presidentes das duas únicas quadrilhas que vão vir representando o 

nosso Município e até a data além das quadrilhas fiquei sabendo que ontem uma das 

quadrilhas reuniu até mesmo com a previsão de desistência, mas quando a gente 

tem vontade, força, coragem e determinação além dos problemas a gente leva pra 

frente então mais uma vez eu peço aqui, conversei hoje com a Vereadora Luna para 

que a gente possa estar encaminhando ao Ministério Público haja visto que no nosso 

regimento interno quando não se cumpre o prazo da lei orgânica de vinte dias os 

ofícios serão encaminhados ao Ministério Público para que a gente possa estar 

organizando para encaminhar afinal esta Casa de Leis eu penso que nós apesar do 

pouco que queiram nos tirar nós ainda somos autoridades e a gente precisa desse 

retorno igualmente a resposta das nossas indicações e requerimentos. A gente 

caminha, vai na nossa comunidade, anda na cidade e faz indicações, faz 

requerimentos e assim como a gente não é atendida porque não é pra mim como já 

falei aqui outra vez é pra nossa população, a gente não tem se quer o respeito de ter 

uma resposta digna através de um oficio. Então eu solicito mais uma vez Presidente 

se eu não me engano é a terceira vez que eu solicito ao senhor, mas eu penso que se 

há necessidade de fazer um oficio a gente vai fazer para que a gente possa obter 

uma resposta desses requerimentos que foram enviados. Passou-se um ano e o 

requerimento que eu fiz sobre a ponte do Carananzinho até hoje nós não obtivemos 

respostas se é devido a chuva ano passado fez verão e eu fiz o requerimento da ponte 

no primeiro semestre e nós tivemos um verão ano passado, o inverno já chegou 

novamente e nada foi feito, precisamos desse retorno porque como eu bem falo aqui 

não é pra mim é pra comunidade que precisa assim como esse turista que caiu no 
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trapiche do porto grande os nossos pescadores que utilizam daquela ponte que Deus 

os livre e eu rezo para que não aconteça, mas vai infelizmente acontecer um acidente 

e vai se esperar acontecer isso para que se tome uma providência, então a gente 

espera imensamente que o gestor faça o seu papel porque ele não está fazendo favor 

nenhum pra gente, pelo contrário, é o dever dele e fazer cumprir tudo que é 

solicitado. Então está no orçamento e a gente sabe disso porque passou por esta 

casa para ser aprovado, a gente tem verba para isso, se precisa se organizar em 

planejamento então que ele faça que ele se organize, se planeje, converse com seus 

secretariados porque pelo que a gente vê não está havendo essa comunicação com 

os secretariados. A gente tira pelo coordenador de cultura, fomos na Secretaria de 

Meio Ambiente e não é aqui que ele está é no ginásio, fomos no ginásio, não é aqui 

que ele está é no Alacidão, fomos no Alacidão haja vista não se sabe onde esse 

coordenador se encontra para que a gente possa estar falando com ele até 

encaminhando ofício foi preciso ele estar aqui para que a gente entregasse em mãos. 

Então precisa ter uma conversa entre os secretários para que essa comunicação 

aconteça assim também como a gente está aqui reiterando nossos ofícios que 

infelizmente solicitamos ano passado e não obtivemos respostas e a gente vai está 

fazendo isso para que a gente possa está dando retorno para nossa comunidade. 

Então Presidente isso é o que eu precisava falar hoje na palavra livre porque a gente 

está sendo cobrado pela população dizendo que não estamos fazendo nada porque 

fizemos o requerimento e não estamos sendo atendidos, hoje a Vereadora Luna 

entrou com um requerimento de indicação para Santa Rita na Nova Brasília, eu entrei 

para a Santa Maria no ano passado e hoje a rua está pior ainda. Um vereador aqui 

solicitou iluminação pública para a Rua Santa Maria, mas eu solicitei porque não 

adianta ter iluminação pública onde não tem pavimentação onde se anda por 

caminho e por meio do mato, a gente precisa primeiro organizar a pavimentação 

para que possamos ter iluminação pública então desde já eu solicito a esta mesa 

diretora para que tome essas providencias e a gente possa ter uma resposta efetiva 

porque não é para mim, é para o povo. Boa noite e obrigada a todos. Fez uso da 

palavra o Vereador Tonhão, Presidente em seu nome eu cumprimento a mesa. 

Senhores vereadores e vereadoras, população aqui presente, todos que nos assistem 

pelas redes sociais, servidores desta casa boa noite a todos. Presidente o que me traz 

aqui nesta tribuna hoje é falar do início da copa rural que teve início domingo dia do 

trabalhador na Vila do Alto Pindorama, onde foram reunidos nas comunidades os 

times que estiveram presentes, agradecer primeiramente a Deus, ao apoio do Prefeito 

que se fez presente das equipes que participaram do evento, os Vereadores Dalte, 
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André, Naldo que estavam presentes, os demais vereadores que não compareceram 

porque com certeza tinham outros compromissos, quero agradecer também ao 

Prefeito Kaká pelo apoio que ele vem nos dando para que a gente possa trabalhar 

em prol da sociedade hoje mesmo ele esteve na Vila do Alto Pindorama onde está 

sendo perfurado um poço para que a gente possa dar água de qualidade a população  

do bairro Arapiranga e nos deixa muito felizes porque eu sei e sou conhecedor do 

sofrimento daquela população pela falta de água em suas residências, suas torneiras. 

Todos nós sabemos que a água é o bem mais precioso e não vivemos sem ela então 

quero agradecer ao Prefeito e toda a equipe que está noite e dia trabalhando para 

que a gente possa cumprir o nosso compromisso com a população, 

comprometimento do qual fizemos em campanha com a população e graças a Deus 

hoje está se realizando isso me deixa muito feliz e grato ao prefeito e a Deus por 

nossos pedidos e demandas que estão sendo aceitos. No mais quero desejar um bom 

final de semana a todos, fiquem com Deus e que ele nos abençoe muito obrigado e 

boa noite a todos. Usou da palavra a Vereadora Luna Gabriela, boa noite a todos. 

Gostaria de cumprimentar a mesa diretora mais uma vez na pessoa do Presidente, 

aos Vereadores e vereadores desta Casa de Leis, aos servidores da Câmara Municipal, 

a nossa plateia presente quase sempre são as mesmas pessoas e eu fico muito feliz 

em saber que vocês estão sempre por aqui nos apresentam com um interesse popular 

e isso é muito importante, sejam sempre muito bem vindos, cumprimentar também 

a população que nos assistem pelas redes sociais, hoje quero deixar uma mensagem 

de luta, de dizer para uma categoria específica com quem eu pude também trabalhar 

por oito anos que é a categoria da enfermagem fico muito feliz dessa luta ter sido 

aprovada na Câmara esperando apenas a sansão do Presidente, mas foi uma luta 

árdua e muito significativa. A PL 2564/2020 foi aprovada ontem pela maioria do 

congresso de 449 a favor e apenas 12 votos contra então eu digo “Porque não 

aprovar?”. A enfermagem nada mais justo do que ser reconhecido também 

financeiramente na pandemia, sempre teve muito “São os nossos heróis” são as 

pessoas que realmente enfrentaram uma linha de frente de uma pandemia perigosa 

desconhecida. Mas assim, esses heróis eles não são tão bem remunerados como eles 

deveriam esses heróis eles tem família, filhos, custos e esses custos precisam ser 

sanados com salários dignos, com salário que reconheça a qualidade desses 

profissionais de saúde então hoje eu quero dá um parabéns muito grande a luta da 

categoria e dizer também a esta Casa de Leis que foi encaminhado uma minuta do 

PCCR da Saúde direcionado inclusive ao Executivo, mas esclarecer a categoria a 

comunidade que existe duas pessoas legalmente que podem apresentar projetos de 
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lei que o Legislativo Municipal que são os Vereadores e o Executivo do Município. 

Então se o PCCR da saúde ele não tiver de repente o interesse do Executivo qualquer 

um dos Vereadores da Casa de Leis pode estar apresentando esse projeto que eu 

acho de extrema relevância e em especial a esses profissionais. Eu estive de perto, 

trabalhei com eles e inclusive até corrigindo o Vereador que tentou insinuar da outra 

vez sobre corrupção porque eu trabalhei na coordenação de recursos humanos e 

esclarecer ao senhor que quando a gente coordena recursos humanos a gente 

coordena pessoas, a gente não é gestor de recursos, a gente não mexe com 

financeiro, a gente coordena pessoas e eu tive o privilégio e orgulho de trabalhar 

com essas pessoas e a importância desses profissionais, então receba hoje o meu 

abraço, o meu emprenho e contem comigo inclusive a comunidade, a enfermagem 

do Município de Salinópolis também certamente nós iremos avaliar com carinho o 

PCCR e desde já peço ao Executivo considerando que a minuta foi direcionada a ele 

que vocês olhem realmente e vamos reconhecer esses heróis, vamos reconhecer 

essas pessoas não apenas no disse me disse, mas no financeiro que é o que vai fazer 

diferença no salário. Pede aparte vereador Tonhão, o sindicato protocolou e entregou 

ao Presidente, é uma luta que a gente já vem desde a gestão passada em relação ao 

PCCR da saúde e eu digo assim que a gente tem travado uma luta grande agora a 

gente tem que ver nesta Casa de Leis se a gente como Vereador pode fazer o projeto 

criando gastos ao gestor e essa é a questão, não fizemos ainda o Projeto de Lei 

porque estamos estudando para que saber se a Câmara Municipal cabe a ela fazer 

um projeto aonde vai criar gastos ao gestor municipal, então temos que estudar bem 

é interesse de todos nós para que essa categoria seja beneficiada. Continua com a 

palavra a Vereadora, inclusive Vereador sobre essa questão de criar custos que havia 

um fantasma nesse sentido de que a Câmara não pode legislar e aumentar o 

orçamento municipal, mas a gente teve capacitação em Belém onde foi direcionado 

e esclarecido que sim a gente tem esse papel é louvável que a Câmara junto com os 

legisladores possa estar estabelecendo projetos de leis, analisando e indicando sim 

ao orçamento municipal, então é importante que a gente faça de acordo com a lei, 

mas que a gente pode sim Vereador de acordo com a capacitação que nós 

realizamos, gostaria também aqui de exaltar o Projeto Pm Zito e dizer que hoje nós 

tivemos a oportunidade de estar lá eu e a Vereadora Roberta com a Vice-Prefeita 

Denise Monteiro na companhia da Deputada Estadual Paula Gomes, que foi entregar 

quinze equipamentos de computadores, laptop para o laboratório de informática do 

Programa Pmzito e ali a gente viu alunos, instrutores, minitorres e a própria polícia 

encantada com o projeto, a gente olha as vezes de fora e não tem o conhecimento 
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do quanto é impactante esse projeto na vida desses jovens e como ele impacta o 

município através da sua economia através da sua formação desses jovens para o 

mercado, para família, para igreja e para mim foi louvável participar e entender, o 

meu coração ficou engrandecido de ver que nós temos dentro do nosso Município 

um projeto que transcende outros municípios, transcende outras realidades que vai 

fazer daqueles jovens daquele adolescente alguém especial e moldado para o mundo 

de forma econômica, de forma religiosa, civil, com valores significativos, então quero 

deixar aqui o meu grande abraço e dizer que sou muito grata a esses policiais, ao 

Major Alberto, ao Sargento Teixeira que é o coordenador hoje do Pmzito e as famílias 

que confiam os seus filhos nesse projeto que importante. Dizer que nós somos gratos 

a Deputada Paula por ter se sensibilizado  porque o projeto passou por um momento 

muito sensível o próprio Município que dava suporte na questão da merenda do 

projeto foi cancelado então o projeto chegou num período de pensar em desistir e 

graças a Deus a Deputada se sensibilizou e colocou a emenda e entregou os 

equipamentos hoje porque como o major mesmo falou muitos jovens do Pmzito que 

foram direcionados ao mercado de trabalho não conseguiram com a vagas porque 

não tinham formação em computador em informática, então chegou hoje esses 

equipamentos através da emenda dela e tem mais uma emenda de 450 mil para a 

PM para o PROERD que é um trabalho de prevenção na polícia militar então gostaria 

só de exaltar esse trabalho do Pmzito, exaltar a posição da Deputada que tem usado 

o seu mandato significativamente para trazer realizações efetivas, eu gosto de ver o 

político que faz isso não aquele que faz muita cena, muita conversa não, mas aquele 

que vai lá e realiza e já te mostra o que está realizado porque as promessas vão 

ficando para trás e a gente vai criando expectativas e nada acontece, então só dizer 

que eu fiquei muito feliz hoje e desejar a todas as mães um feliz dia das mães e dizer 

que vocês são abraçadas a minha mãe em especial Sonia Cunha, Professora minha 

orientadora e enfim “Mãe muito obrigada por tudo que você representa na minha 

vida” e a todas essas mães e mulheres guerreiras eu só tenho a dizer para vocês sejam 

felizes e amadas todos os dias. Pede aparte Vereadora Roberta Gaia, nobre colega 

Vereadora poder também dizer parabéns a todas as mães que é tanta coisa e a gente 

acaba se esquecendo, mas dizer a todas as mães que se não fosse vocês o que seria 

de cada filho e aquelas mães que sofrem por algum motivo pelo seu filho que hoje 

vocês possam sentir que Deus está com vocês e através da minha mãe Maria Amoras 

técnica de enfermagem, fiquei muito feliz pela PL que foi aprovado, rezar agora para 

que o Presidente realmente faça valer esta Lei ainda tem um grande passo a ser 

vencido, foi a primeira vitória de muitas que eu sei que a categoria vai conseguir. 
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Então por todas as mães hoje eu quero homenagear a minha que é uma mulher 

guerreira assim como tantas outras mães e por ela eu posso dizer assim “Muito 

obrigada mãe por tudo, porque sem você eu não seria a metade do que sou hoje”. 

Parabéns a todas as mães e obrigada. Continua Vereadora Luna Obrigada e boa noite 

a todos. Usou da palavra o Vereador João da Ponte, boa noite a todos Presidente em 

seu nome quero cumprimentar a mesa, os senhores Vereadores e Vereadoras, a 

população que nos prestigia aqui no plenário, as pessoas que estão nos assistindo 

pelas redes sociais boa noite a todos, Presidente eu não poderia deixar de vir aqui 

nesta tribuna agradecer a Deus pela oportunidade de estar hoje aqui com mais um 

dia de trabalho, mais um dia de saúde, agradecer também que no dia do trabalhador, 

sábado e domingo foi realizado na minha comunidade da Ponte do qual abrange três 

comunidades e nós da Associação da Ponte Preta em nome dos presidente e vice-

presidente José Augusto e o Leonardo organizaram um torneio feminino e um 

masculino, no sábado teve o torneiro feminino no domingo masculino e muitas 

pessoas prestigiaram o evento e nisso tudo nós temos parceiros para contar, o 

primeiro parceiro é o nosso Prefeito Kaká Sena que nunca virou as costas para nós 

porque toda vez a qual solicitamos apoio para a realização de eventos ele está 

prontificado a ajudar a nossa comunidade e aqui quero agradecer ele, segundo quero 

agradecer ao nosso Deputado Estadual do PDT Adriano Coelho, o Presidente do PDT 

Dr. Giovani Queiroz e também não poderia deixar agradecer o apoio do nosso 

Senador Mario Couto que está apostando vera mente e a gente tem apoio nas 

comunidades, aqui quero agradecer de coração a todos e não poderia deixar de dar 

minha contribuição com a minha comunidade e hoje dizendo que na hora em que 

precisamos do apoio seja qual for estamos de braços abertos para dar o apoio. 

Gostaria de falar também do dia das mães que a Prefeitura está organizando nos dias 

06 é o início e no sábado com distribuição de cestas, brindes, café da manhã e isso 

só engrandece o nosso Município na área da saúde do qual também terá a saúde 

itinerante quem ganha é o nosso povo, o social hoje é importante para a nossa 

sociedade porque tira as pessoas da vulnerabilidade das ruas, então hoje, o nosso 

Prefeito Kaká Sena tem um olhar carinhoso para essa categoria que anteriormente 

eram esquecidos, hoje tenho o privilégio de dizer que fui coordenador do projeto 

social do qual ainda sou lá no bairro da Ponte e nunca tive apoio do poder público e 

hoje nós temos esse apoio, não é só a minha comunidade mas de todos os clubes 

que tem as escolinhas de futebol e hoje o Prefeito tem olhado diferenciado e de 

outros projetos que vem como “O Aluno do Futuro” que vai abranger quase 

oitocentas crianças da rede municipal de parceria com o SESI e isso são de suma 
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importância presidente, eu só tenho a agradecer e parabenizar todas as mães pelo 

dia especial porque domingo é um dia mais que especial e relembrado, Presidente 

eu lhe agradeço pela atenção de todos boa noite e que Deus nos abençoe. Pediu a 

palavra o Vereador Naldo do Açaí, boa noite a todos, em primeiro lugar quero 

agradecer a Deus por mais uma sessão aqui nesta Casa de Leis, agradecer a presença 

da conexão notícias, portal da câmara, funcionários da casa, os vereadores, as 

vereadoras boa noite a todos, Presidente a minha vinda até aqui é que o Deputado 

Junior Ferrari conseguiu uma emenda parlamentar no valor de cinco milhões e 

oitocentos mil para a construção do Colégio da Califórnia que estava em análise no 

FNDE então recebemos uma notícia em que foi liberado e agora o Prefeito vai licitar 

para começarem as obras, quem ganha é a população daquele bairro. Quero 

parabenizar todos os moradores do bairro da Califórnia que vão ganhar uma escola 

muito bonita, nós estamos aqui para atender o povo e atender todas as pessoas dos 

bairros que estão sendo prejudicados pela chuva, não digo só por mim mais por 

todos os vereadores que estamos empenhados em ajudar qualquer um que venha 

aqui com a gente, gostaria de falar também sobre a o porto grande que está precário 

a situação e temos presidente que tomar uma atitude João da Ponte, porque tem 

turista que vai visitar o porto grande ele é o cartão postal da nossa cidade então não 

temos que deixar as coisas acontecerem de uma maneira diferente temos que agir e 

fazer valer o que a gente aprova aqui, depois de julho o porto grande vai entrar em 

reforma da ponte, então a gente tem que fazer valer aquela orla ali onde os turistas 

vão visitar e querem andar e ver aqueles barcos, mas não podem presidente porque 

tem muita rede e o pessoal impedem as pessoas de ultrapassarem, outro dia caiu 

uma pessoa que se atrapalhou na rede e acabou caindo, a gente vai lá com a polícia 

porque se não eles querem agredir a gente com isso já pensei muitas vezes de ir ali 

conversar, no entanto não é ninguém de Salinas são pescadores de fora do Maranhão 

onde lá é bagunçado, aqui nós não vamos deixar bagunçar presidente, vamos manter 

a ordem, manter limpo e eliminar essas redes do calçadão porque tem que ter um 

local para eles colocarem as redes não costurar as redes  ali na orla porque o turista 

quer andar e não pode, porque as redes estão lá em um montueiro do qual vocês já 

viram quando foram lá, então temos que ir conversar com fiscal e colocar uma lei 

para não se colocar mais redes naquele espaço porque eu, o Zeca não podemos 

andar, como outras pessoas por isso temos que tomar uma atitude, no mês de julho 

será reformado todo mercado e a ponte e vamos aguardar pra gente vê. 

Aproveitando a oportunidade quero parabenizar todas as mães aqui da casa que 

Deus abençoe a todas as mães da nossa cidade, das vilas por esse dia maravilhoso, 
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quero parabenizar a minha mãe que é uma guerreira e dizer para todos que tem as 

suas mães do seu lado cuidem enquanto ela está viva porque depois que morre não 

volta mais, fiquem com Deus. Usou da palavra o Vereador Marcelo Pinheiro, mais 

uma vez Presidente retorno aqui à tribuna, primeiro e segundo secretário, vereadores, 

ao público e a todos um boa noite, presidente venho aqui prestar contas do meu 

mandato é muito importante quando a gente fala o que a gente faz dentro das 

comunidades, quando a gente recebe algumas reivindicações e sempre temos nos 

colocado à disposição para fazer com que a voz do povo possa valer de verdade. 

Hoje quinta-feira nós iniciamos um trabalho paliativo na estrada do Macapazinho do 

qual a estrada estava muito feia, não só lá como também o início da Vila da Enseada 

aquela vicinal que liga até o final da Vila do Macapazinho estava completamente 

intrafegável e nós finalizamos hoje a estrada que fica bem próximo a vila e amanhã 

nós vamos dar continuidade, além desses serviços presidente foi atendido por este 

Vereador o serviço de podagem e roçagem que aconteceu tudo hoje eu acredito que 

vai se estender ao decorrer dos dias, como Vereador tenho sempre me colocado à 

disposição, a gente tem se colocado de frente com a nossa população, isso é muito 

importante recebendo aqui na casa do povo a gente vai à comunidade e conversa. 

Tudo isso presidente é satisfatório para mim quanto vereador, no mais a gente se 

coloca á disposição estamos chegando praticamente no final do inverno o verão logo 

vai chegar e a Prefeitura vai disparar com todos os serviços, sabemos muito bem que 

não conseguimos realizar 100% de um serviço, mas a gente consegue sim fazer um 

serviço que possa gerar qualidade de vida, segurança e bem-estar para nossa 

população que é isso o mais importante, como Vereador presidente eu quero aqui 

finalizar a minha palavra desejando um feliz dia das mães para minha mãe que está 

me acompanhando uma pessoa maravilhosa que tem sempre orado por mim uma 

mulher que me ensinou a ter caráter e hoje eu me tornei tudo aquilo que ela me 

ensinou quando eu ainda era pequeno no mais Presidente também quero prestigiar 

todas essas mães maravilhosas aqui do Município de Salinas e dos 144 Municípios 

dentro do Estado do Pará, um forte abraço fiquem todos com Deus e até a próxima. 

Pede a palavra o Vereador Argeo Corrêa, Presidente em seu nome eu cumprimento 

a mesa, os vereadores, a população que nos assistem aqui e em suas casas pelos 

canais de transmissão da conexão notícias e portal da câmara, senhor presidente 

como diz o Vereador Marcelo Pinheiro nesta noite quero agradecer primeiramente a 

oportunidade, agradecer a Deus e dizer ao povo do meu Município que terça-feira 

agora dia 03 estive em Belém atrás de parceria com as Secretarias do Governo do 

Estado estive na SEJUR Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará, conforme 
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expliquei ao Secretário Walber Milhon que nós somos procurados e vivemos em um 

circunstancia em que o povo sempre nos procura para resolver problemas de 

Secretarias de ajuda então firmei minha parceria diretamente com o Secretário para 

retirada de documentos para fazer ação igual a que eu fiz no Dom Bosco, e o 

secretario ficou de conversar pessoalmente comigo e fui ao encontro dele firmei uma 

parceria para retirado de certidão de nascimento, acontece que aqui o Cartório muita 

das vezes não tem essa parceria com a Prefeitura, com a Câmara do qual poderia ter 

uma cota para a pessoa, o Secretário disse para que quando procurasse tivesse a 

disposição minha e de todos os Vereadores que precisarem, eu posso fazer a 

indicação para conseguir autorização para retirada de certidão porque hoje uma 

segunda via de certidão deve estar custando mais de 100 reais e por isso é uma 

grande oportunidade em termo dessa parceria, estive também visitando o QG do 

Rony Silva que é o pré-candidato a Deputado Estadual pelo mesmo partido que o 

meu MDB estive na casa da Deputada Renilce, do Senador Mario Couto do qual tem 

18% da indicação de votos em todo Estado do Pará de um total de três milhões de 

paraense, quero aproveitar a oportunidade para desejar um feliz dia das mães em 

nome da minha mãe Brígida da Silva Correa moradora do Bussu, em nome da minha 

avó Neuza da Silva Correa que mora no porto grande, da minha esposa Jessica do 

Nascimento mãe dos meus filhos, quero dar um abraço fraterno a todas as mães 

deste nosso Município, hoje fui cobrado no bairro guarani hoje fui receber o pessoal 

que foram roçar as ruas e uma mãe moradora me perguntou da festa que eu sempre 

faço, nessa semana não mas se Deus quiser na próxima semana no sábado dia 14 

estarei com vocês fazendo aquela festinha doando brindes. Presidente quero 

agradecer a oportunidade, a Deus por esse momento. Pede aparte o Vereador 

Marcelo Pinheiro, Presidente uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo 

de falar o nosso Deputado Celso Sabino vai estar disponibilizando cinquenta 

casamentos comunitários e acredito que o senhor, o André, o Zeca do Forró devem 

estarem sabendo disso e tudo isso é muito válido para a nossa cidade e a gente vai 

disponibilizar para a nossa população, então a população salinopolitana que tem 

vontade de casar mas que tem certa dificuldades e justamente por isso a gente vai 

estar ajudando essas pessoas que querem casar ter a sua união estável para que 

possam ter essa facilidade para casar no papel e ficar tudo do jeitinho como a pessoa 

sempre gostou de ter. Então vereador a gente vai ter essa ação que nós vamos realizar 

dentro de salinas. Pede aparte Vereador André, disse dos custos dos papéis no 

cartório que é alto e o Deputado Celso Sabino estará se colocando à disposição dessa 

parceira que ele estará fazendo com os cartórios. Continua com a palavra, para 
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finalizar só pra agradecer um boa noite a todos. Pediu a palavra o Vereador André 

Barros, boa noite a todos, cumprimentando a mesa diretora, senhores Vereadores 

(as) povo presentes e os que nos assistem pelas redes sociais, com muita satisfação 

que venho usar esta palavra livre, semana passada eu recebi reivindicação dos 

moradores da comunidade de São Sebastião da Vila de Cuiarana, quanto a questão 

de lombadas vários acidentes que tem acontecendo na estrada do cuirarana, fazendo 

o nosso papel como Vereador, entrei em contato com o Prefeito Kaká Sena, esteve lá 

reunindo com aquela comunidade se colocou à disposição pra que pudéssemos fazer 

a parte de sinalização da estrada e das lombadas sendo reivindicada pela aquela 

população. Então ficamos satisfeito Vereador Tonhão, do seu pedido da perfuração 

do poço artesiano do bairro da arapiranga da Vila do Alto Pindorama, há muito 

tempo a comunidade esperava por isso. Pede aparte o Vereador Tonhão, isso foi uma 

luta de muito tempo dessa questão da água nesse bairro da Vila do Alto Pindorama, 

tive até uma discussão com o rapaz da questão da perfuração desse poço porque 

queria levar o equipamento eu disse que não era pra levar porque já estava na 

comunidade porque se levassem a máquina não votaria tão cedo. Continua com a 

palavra, também solicitei a perfuração de um poço para a Vila do Itapeuá, também 

quero me reportar da questão dos enfermeiros, técnico de enfermagem, inclusive uns 

dias atrás nos recebemos aqui uma comissão de técnico de enfermagem da questão 

dos salários e nunca foram recebidos pela gestão passada, nem pela Câmara 

Municipal. Essa legislatura receberam os mesmos, inclusive eu falei com o Prefeito 

Kaká Sena, vai dá uma posição pra esses profissionais que tenham o direito de ter os 

seus benefícios nos seus contra cheques, ficamos satisfeitos de levar essa 

reivindicação ao nosso Prefeito, porque tem técnico de enfermagem que está 

recebendo menos de um salário mínimo então isso tem que ser corrigido 

entendemos que o servidor público tem que ser pago pelo que a lei diz, só pra 

acrescentar da ação que vai ter da Prefeitura amanhã na praça, no sábado é a 

programação do dia das mães é um dia especial para todas as mães. Desde já muito 

obrigado a todos. A seguir o Presidente passou para a 1ª parte. Está em discussão a 

ata da 11ª reunião ordinária realizada no dia 28 de abril, a seguir aprovada por 

unanimidade. Está em discussões os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça: 

dos Projetos de Leis. Nº 03/2022, institui e regulamenta a carteirinha da pessoa com 

transtorno espectro autista (TEA) no âmbito do Município de Salinópolis. Nº 04/22, 

obriga os estabelecimentos públicos e privados do Município de Salinópolis, a 

inserirem-nas placas de atendimento prioritário, o símbolo mundial do autismo, 

autoria das Vereadoras Luna Gabriela, Roberta Gaia.  Não havendo manifestação ao 
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contrário nas discussões dos pareceres acima mencionados foram aprovados por 

unanimidade dos Vereadores presentes, acompanhados dos Projetos de Leis nº 03 e 

04/2022. Está em discussões as seguintes Indicações: autoria do Vereador Antônio 

Carlos, pedindo para o Poder Público, perfuração de um poço artesiano no bairro da 

arapiranga Vila do Alto Pindorama. Autoria da Vereadora Roberta Gaia, solicitando 

do gestor municipal, em caráter de urgência limpeza, reparos no bueiro que fica na 

rua santa clara bairro bom jesus. Autoria da Vereadora Roberta Gaia, reiterando o 

requerimento nº 64/2021, aprovado em 06/05/2021, autoria do Vereador Argeo 

Corrêa, pedindo ao Executivo Municipal o retorno da biblioteca pública municipal 

Ruth Passarinho, situada na Rua João Pessoa bairro do caranã. Autoria do Vereador 

Argeo Corrêa, solicitando para o Poder Público, o alargamento da curva da Rua 

Francisco Nunes, em frente a casa do Sr. Melancia. A Vereadora Roberta Gaia, pediu 

correção na Indicação do Vereador Argeo Corrêa, feita a correção foram aprovadas 

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

a 2ª parte: passou para a Comissão de Constituição e Justiça e Finanças, o Projeto de 

Lei nº 05/2022, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias (LDO) exercício de 2023. 

Comissão de Justiça, o Projeto de Lei nº 06/2022, autoria do Poder Legislativo, 

alteração dos art.s 1º e 2º da Lei Municipal nº 2.040/2005. Em seguida o Presidente 

deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 12 de maio 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, 05/05/ 2022. 
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