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Ata da 13ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura
da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 12/05/2022.
Aos 12 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 13 Vereadores (as) presentes. Logo após o Presidente
passou para o grande expediente, para apresentação de indicações, Projetos de Leis,
Resoluções. Não tendo indicações para ser apresentadas o Sr. Presidente passou para
assuntos livres. Pede a palavra a Vereador Luna Gabriela, boa noite a todos. Gostaria
de cumprimentar a mesa em nome do Presidente Eron, aos Vereadores e Vereadoras
desta Casa de Leis, aos servidores da Câmara Municipal, a plateia aqui presente e a
população, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais através do portal
oficial da câmara, comentar que não estamos ao vivo por conta da internet, mas em
fim vai ficar registrado. Eu gostaria primeiramente de agradecer porque hoje a minha
saúde está um pouco e acho que vocês percebem o cansaço. Agradecer a equipe do
João Paulo II hoje estive lá e graças a Deus fui muito bem atendida para tentar me
recuperar e poder estar agora à noite aqui na casa de leis. Poderia também não vim
apresentar hoje, não vir a esta casa de leis por essa mesma questão, mas hoje o que
me traz aqui em especial a palavra livre fazendo questão até de vir mesmo com a
condição de saúde nessa situação é um momento de tristeza. Sei que todos nós direta
ou indiretamente participamos da política e isso é inevitável, mas eu digo a vocês que
eu participei mais diretamente na política envolvida mais precisamente em 2012
quando eu retornei ao meu município onde estava estudando, tentando prosperar
intelectualmente e quando retornei ao meu município me deparei com a minha
cidade a beira do caos. O que nos recebia logo de entrada era os urubus e a cidade
extremamente devastada e eu me sentir tão arrasada naquela condição que eu resolvi
militar diretamente na política e criei junto com os meus alunos na época do
PROJOVEM trabalhador do qual fui instrutora o movimento da juventude onde dizia
que a juventude também vota e a responsabilidade também é nossa. Militei
diretamente na política porque eu precisava que o meu município voltasse a brilhar
e infelizmente hoje o que me traz nesta câmara nesta palavra livre é o mesmo
sentimento que eu vivi em 2012. Estive em fiscalização ontem na Praia da Atalaia e
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Farol velho junto com o Vereador Dennys e a Vereadora Roberta a pedido da
comunidade de uma senhora que inclusive pegou meu contato na página da câmara.
Gente que tristeza em ver o nosso cartão postal abandona num grau de infringir
todas as leis ambientais, não apenas as municipais, mas as constitucionais, federal e
tudo que preza pela preservação de meio ambiente, pelo espaço de preservação está
um caos. A cidade não está diferente, as pessoas estão pedindo socorro e hoje eu
venho com esse sentimento de tristeza e eu pergunto inclusive a todos os nobres
vereadores que amam essa cidade se vocês de fato de coração e visão estão
satisfeitos com o que está acontecendo em nosso município porque eu não estou
gente. É triste e lamentável e a gente se sente de mãos atadas quando a vemos as
ruas esburacadas cheias de entulhos e lixos domésticos em todas as residências
praticamente no bairro São José, Nova Brasília, Farol Velho, Atalaia que é um cartão
postal onde causa danos não somente ao meio ambiente, mas causa danos
financeiros ao próprio município. Essas pessoas estão cobrando a dignidade dos
impostos que elas pagam e nós não temos e o que mais me entristece é que alguns
fecham os olhos e passam panos quentes e ainda dizem que a culpa é do povo que
colocam os entulhos lá e precisam ter até o quinto dia útil para tirar, mas está fazendo
aniversário de três quatro cinco meses. Nós não podemos tirar a responsabilidade da
administração pública em relação ao cuidado com o nosso patrimônio municipal e
nós como legisladores municipais não devemos nunca ser coniventes com isso.
Portanto eu gostaria de ouvir dos meus nobres colegas se eu estou surtada vendo
coisas ou se a realidade que nós vimos ontem inclusive os buracos sendo tapados
com cimento gente. O município de Salinópolis da região dos caetés é um dos que
tem as maiores arrecadações municipais de impostos porque que a gente não
consegue caminhar para limpar a rua uma limpeza urbana é essencial e eu acho triste
nós enquanto legislador tem que vir nesta casa de leis fazer uma indicação de
roçagem de limpeza de rua. Isso é serviço essencial básico fora as outras coisas de
demandas que não estão sendo atendidas a mais de um mês nós visitaram o
laboratório municipal e ainda se encontra sem os exames de bioquímica porque não
chegou e está parado. A UTI móvel que atendia no município está a mais de quatro
meses e nunca mais voltou à segunda já deu prego e estava lá na oficina perto do
Guaxini. A reserva técnica do SAMU sumiu não existe mais, só tem uma ambulância
hoje e os carros hoje a gente passa e estão direto lá o Pálio, a Springer brancas todas
sucateadas. Gente é somente eu que estou vendo isso e a população está vendo,
então gente, cidadão salinopolitano além de nós vocês também tem os mesmos
deveres de cobrar, de exigir os impostos que vocês pagam inclusive na iluminação
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pública porque a gente paga a taxa de energia para a Equatorial, mas a gente paga
iluminação pública que vão para os cofres públicos municipais. Hoje o que me traz
aqui mesmo desta forma cansada, mas é a necessidade de falar a minha comunidade
inclusive aos meus amigos “Vamos acordar! Vamos dar um sacode?” Para fazer com
que as coisas funcionem porque nós somos salinopolitanos e nós precisamos zelar e
respeitar pelo município que a gente vive. Hoje foi uma palavra de tristeza mesmo
em ver a realidade tão decadente e tão desestruturar que está acontecendo dentro
do nosso município. Então muito obrigada e boa noite a todos. Fez uso da palavra o
Vereador Dalte Gomes, boa noite presidente, primeiro secretário João, segundo
secrertário André, nobres vereadores e a todos que se fazem presentes aqui nesta
casa de leis e aos que nos assistem pelas redes sociais. Presidente, venho aqui
parabenizar o nosso prefeito Kaká Senna que sábado vai entregar o abastecimento
de água da portelinha no São Bento do qual irá atender mais de 200 pessoas, além
disso, terá também a entrega da sede do campo. Convidar a nobre vereadora para ir
lá participar, bater uma foto e divulgar nas redes sociais porque você acha que o
homem não está fazendo nada. Nobre vereadora você que está mais perto da
Deputada Paula Gomes para ver a PA do qual foi promessa de campanha dela de
Nazaré ao Mota e Penha do qual atende toda a PA até o Derrubado porque só vem
com críticas para cima do prefeito por seu grupo nada. Presidente venho aqui
parabenizar o nosso prefeito Kaká Sena que fez uma mega ação aqui na praça para
as mães nobre vereador do qual você estava lá presente. As mães todas felizes e que
é bom de falar para nossa comunidade, para o nosso município, mas só vem as
críticas os aplausos não, no entanto, o prefeito está trabalhando sim presidente estar
aí o meu amigo André que recebeu uma praça lá o Itapeuá e mesmo assim dizem
que o prefeito não está trabalhando “É muita cara de pau falar isso”. Meu presidente
convido a todos vocês para sábado estarem na inauguração de abastecimento de
água na Portelinha do qual o povo daquela vila estão muito felizes assim como
também vão para a vila do Joacaia e demais vilas receberão o abastecimento de água
e desta forma o nosso prefeito vai atendendo a nossa população porque é assim,
André, ele não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Com paciência e que já está
chegando o verão e a gente vai dar um gás legal não é vereador Zeca do Forró porque
muitas obras vêm pela frente. Um boa noite a todos. Usou da palavra o Vereador
Marcelo Pinheiro, Presidente em seu nome eu cumprimento a mesa, João da Ponte
primeiro secretário, segundo André do Cuiarana, aos vereadores e vereadoras, ao
público aqui na Casa de Leis e pelo portal da câmara uma ótima quinta feira.
Presidente é nesse momento de palavra livre que eu quero só falar de alguns
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acontecimentos que aconteceram neste último final de semana. Vamos começar
falando da ação das mães que aconteceu aqui no sábado na praça Luiz de Souza
Bentes do qual foi uma ação envolvendo todas as mães tanto dos bairros da nossa
cidade como também das nossas vilas e foi uma festa muito importante que essas
mamães receberam do começo, meio e fim. Sempre digo que valorizar aquelas
pessoas que um dia cuidou de cada um de nós é muito importante e mãe não tem
valor que se pague. A mãe é uma peça muito importante que Deus colocou nas
nossas vidas então eu quero agradecer ao nosso prefeito Kaká Sena que sempre tem
trabalhado mesmo em meio as perseguições e a gente sabe muito bem que a
perseguição sempre vai existir do povo do contra, mas quando a gente tem
determinação, foco e fé em Deus a gente consegue romper as dificuldades e as
barreias. Falando de mais ação, ontem à tarde, a prefeitura municipal realizou ação
da “Mãe Amor Eterno”, levando serviços na vila de Santa Rosa do qual atendeu
também as vilas da Enseada, Macapazinho e Bandeira do qual esta ação contou com
sorteios, atendimentos de saúde, emissão de documentos além de levar alegria e
prestando serviços a todas as mamães e moradoras das vilas. Então presidente a
gente faz uma comparação e é muito simples a gente definir tudo isso considerando
que na gestão passada essas mulheres não tinham sequer nenhum valor nas vilas
digo por que todos os moradores falavam e continuam falando as mesmas coisas
que hoje a gestão Kaká Sena tem olhado de uma forma carinhosa então contra fatos
e argumentos não há justificativa. Então o prefeito Kaká Sena tem trabalhado para
levar aquilo que está sempre dentro das suas condições, então não nem como a
gente tapar o sal com a peneira. Falando ainda mais de do prefeito eu acredito que
ainda esta semana desta nova que vamos iniciar vai ser inaugurado o novo
abastecimento de água do campo do batata e está água vai atender toda aquela
população da Nova Brasília que vem reclamando com a falta de água e isso é o
trabalho da gestão Kaká Sena de uma gestão que tem se preocupado bastante até
porque João água é vida e sem ela a gente não consegue cozinhar, lavar e o principal
de tudo que é bebe-la porque água é vida. Pede aparte o Vereador João da Ponte.
Boa noite a todos. Vereador Marcelo Pinheiro quando você refere-se que o nosso
prefeito vem trabalhando especialmente na água você está sendo louvável porque
era uma carência que há muito tempo de reivindicação do nosso povo do bairro da
Nova Brasília, Califórnia, KM 60 vinham sofrendo com a falta de água e nós
vivenciamos ano passado e hoje o nosso prefeito está trabalhando para que não
venha ocorrer igual ao ano passado. Investir na água é investir em pessoas, é investir
na saúde e por isso nosso prefeito está de parabéns. Nós estamos vendo que existem
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vários buracos sim, mas primeiro vamos cuidar da saúde do nosso povo. Obrigado
Marcelo Pinheiro. Continua o Vereador Marcelo Pinheiro. Esse é o trabalho que o
prefeito Kaká Sena vem prestando conta dentro do seu mandato e a gente vai
avançar, pois acreditamos que agora no verão muitos trabalhos Vereador Dalte vão
acontecer não tenho sombra de dúvidas. A gente sabe que estamos sofrendo agora
e enfrentando algumas dificuldades por conta das chuvas só que a gente não pode
reclamar porque é bênçãos de Deus e tudo tem seu tempo porque vai chegar o
período do verão e a prefeitura vai avançar e muitas coisas vão acontecer presidente
e não tenho dúvida. Para encerrar a minha palavra, ontem, nós conseguimos dar início
na audiência pública e mencionamos o seu nome e dos demais vereadores que não
puderam se fazer presente e foi uma reunião pública com sucesso. O Vereador André
marcou presença, Vereador Dalte, Vereador Naldo do Açaí, Vereador Argeo do qual
tratamos de assunto muito importante que ultimamente a Equatorial vem deixando
a desejar aqui no nosso município e por esse motivo a gente não pode se calar e
muito menos cruzar os braços e temos que ir em cima mesmo para cobrar
severamente para que a gente possa dar uma resposta positiva para nossa população
salinopolitana. Digo mais presidente foi passado alguns pontos críticos pro diretor
geral Guilherme que é o responsável por essa região do salgado e ele vai o quanto
antes tentar resolver esses problemas e outros também, como por exemplo, na
passagem da estrada do Atalaia depois da ponte João e eu acho que você já percebeu
que é uma escuridão só, então eu me preocupo com as pessoas que precisam
trabalhar no Atalaia, nos hotéis, enfim, em voltarem para as suas casas mais com a
estrada toda iluminada. Essa preocupação já vem se estendendo a muito tempo
porque transitar numa escuridão é colocar a vida das pessoas em risco e enquanto
Vereadores André, Argeo, Dalte e Naldo a gente tem certeza que esse problema vai
ser solucionado e aquela parte que é um breu, uma escuridão vai ser mudada
presidente porque estamos aqui empenhados para darmos um resultado positivo.
No mais deseja um ótimo final de semana a todos e um forte abraço do vereador
Marcelo Pinheiro. Boa noite. Usou da palavra a Vereadora Vera Lucia, meu cordial
boa noite, o que me traz hoje, porque diante de tudo isso já ouvir falar de anjos na
nossa cidade temos anjos hoje é dedicado a eles 10 de maio, dia dos enfermeiros (as)
então não poderia deixar de vim aqui desejar um feliz dia a eles, agradecer e
parabenizar todos os enfermeiros(as) técnicos de enfermagens da nossa cidade,
todos sabemos que não é de agora o quanto eles mostraram e quanto são
profissionais e dedicados nos seus exercícios, o que seriam de nós sem esses anjos
da nossa cidade, diante de tudo o que enfrentamos nossa o exercício deles são
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maravilhosos de uma forma que só o maior pode chegar isso e fazer os
agradecimentos a todos eles de coração, especialmente as enfermeiras da minha
família que diante de momentos tão difíceis estavam ali juntinhos mostrando o oficio
delas aquilo que elas se dedicaram a fazer quero abraço especial para a Luana Kely
Noronha, Luanda Noronha, Carol Noronha, e as demais bem conhecidas como a VicePrefeita Denise Monteiro, e outras muitas eficientes. Agora vou ler uma pequena
frase dedicadas elas, “salvam vidas vocês são heróis, cuidem e protegem estão
presentes quando eles dormem e acordam, ensinam, pesquisam, e buscam soluções,
acalmam choram e comemoram juntas a eles, confortam, encorajem e batalham são
fortes até vencerem, assim são vocês enfermeiros, enfermeiras, técnicos de
enfermagens”. Meu muito obrigada a vocês todos, boa noite. Pede a palavra o
Vereador Presidente, disse a Vereadora que é uma pura dedicação a esses
profissionais por um momento difícil na vida da gente, precisamos desses
enfermeiros (as). Fez uso da palavra o Vereador Rosinaldo Martins, boa noite a todos,
em primeiro lugar quero agradecer a Deus por estarmos aqui presentes, Presidente
quero saudar a presença de todos os Vereadores (as) os que nos assistem pela rede
social, o que me traz hoje nesta tribuna, ouvi o que a Vereadora falou sobre a atalaia
e das postagens que eu vi, eu fui na atalaia hoje conversei com os moradores e
perguntei aos mesmos se a coleta do lixo doméstico estava ruim e péssimo, todo dia
o carro do lixo passa em todos os bairros da atalaia. Então eu creio que essas fotos
que colocaram na rede social, quando bateram o carro do lixo estava na atalaia e
bateram aonde o carro do lixo não passou, estão tentando denegrir a imagem do
Prefeito, deixam eles falarem outra coisa que falaram estão tapando buracos com
cimento sabem porque o asfalto que era da empresa que ganhou a licitação, era de
péssima qualidade quando era pra trazer 04 carrada vinha 01, sempre tinha uma
desculpa o que aconteceu foi cortado o vínculo dessa empresa e não vai mais
fornecer asfalto para o Município, o Prefeito não vai esperar a licitação porque
demora 45 dias, a gente anda pela cidade, vê que tem entulhos, buracos o problema
são os maquinários e tem maquinários da Prefeitura que estão pra outros Municípios
há 04 anos. Então é só ela que vê isso, nós Vereadores não andamos na cidade. Pede
aparte o Vereador João Erivaldo, boa noite a todos, eu trabalhei há mais de 20 anos
na praia da atalaia tenho orgulho daquela praia, como Vereador vamos tentar
preservar essa praia, ontem eu estive lá conversando com os moradores porque
tenho esse dia a dia de ir na praia ver o mar, hoje conversei com um morador de lá
na Prefeitura, fiz uma pergunta como está sendo cuidado a nossa praia, falou da
limpeza eu não tenho que reclamar porque o Prefeito Kaká Sena, está cuidando
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direitinho da nossa praia, até me espanto quando a Vereadora fala, eu digo estamos
em outra praia, não é só a senhora Vereadora que está preocupada com a praia, sabe
porque a nossa praia se não cuidarmos vamos perder porque é uma mina de ouro.
Agora falar de buraco é simples, como o Vereador Dalte falou nós temos uma
Deputada e o que foi que ela trouxe pro nosso Município, pra ajudar no asfalto, nós
estamos lá é promessa do Governador já fomos em 03 reuniões e prometeu 10 km e
até agora não. Então peça para a sua Deputada como tem influência pra poder
agilizar esses asfaltos pra poder tapar esses buracos. Continua com a palavra, disse
que o entulho que foi mostrado pela rede social é do Hotel Prive, a Prefeitura não
tem obrigação de estar tirando esse entulho, a Prefeitura manda retirar o entulho pra
manter limpa a rua, mais na outra semana já estão colocando novamente lixo. Nós
Vereadores vamos nos reunir e fazer uma Lei, pra que doía no bolso desse povo
principalmente dos caseiros são os que mais sujam pra multar quem jogam lixos nos
bairros aonde já foram retirados, no mais um final de semana pra todos. Usou da
palavra o Vereador Argeo Corrêa, em seu nome cumprimento a mesa diretora,
demais Vereadores (as) público presentes e os que nos assistem pela rede social,
agradecer a Deus pelas nossas vidas, dizer neste horário de palavra franqueada dois
assuntos que eu acredito para o povo do Município e até pra nós que somos
representantes do povo, nos dias 06, 07, sexta e sábado, aconteceu ação da Prefeitura
mãe amor eterno, aqui eu quero em nome do Prefeito Kaká Sena e seus secretariados
que organizou uma grande ação em benefícios as mães naqueles dias, não compareci
por motivos particulares, também agradecer a parceria da Deputada Renilce
Nicodemos com o nosso Prefeito aqui no nosso Município e está aberto pra quem
quer trabalhar porque Presidente estar chegando ano de eleição está vindo
Deputados Federal, Estadual, Senadores, e todo esse povo de Salinas vai dá cada voto
a esses candidatos, eu apoio a Deputada Estadual Renilce Nicodemos para Federal,
já tem um compromisso com esse povo de Salinas, ela sabe se eu apoiar um
candidato a deputado estadual ou federal lá na frente eu vou cobrar dele, é o que
está acontecendo no nosso Município, a falta de asfalto temos também um
Governador que é do meu partido e foi o mais votado aqui, não estou falando mal
mais tem que ajudar o Município, não fazer as brigas políticas porque ajuda vem para
o povo, e que na eleição passada teve vários candidatos e tiveram votos deveriam
retribuir neste Município. Também comentou sobre o Facebook vi também umas
pessoas comentando sobre o abandono da praça Luiz de Souza Bentes, dizendo que
está acabada volto novamente a falar na eleição passada teve deputados federais o
mais votado em primeiro, segundo, e cadê esse pessoal dizem não vou mandar

[Data]

7

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

emenda porque não gosto desse Prefeito, então não gosta do povo e porquê
participa da vida política, mais uma vez agradecer a Deputada Estadual Renilce por
todas as ações que já fez junto comigo neste Município lanço um convite se não
tiverem candidatos se juntem a nós. Dizer que o rapaz da praça um print das coisas
que estão abandonadas e disse vida boa é de Vereador, só vão as quintas-feiras pra
Câmara, ficam sentados tomando café ele não reconhece o que os Vereadores fazem
durante o dia, o Vereador é procurado a todo momento, me arranja passagem, cesta
básica, compra de remédios, etc. Para concluir as minhas palavras deixar aqui uma
mensagem” Mateus capitulo 22, versículo 21, Daí a César o que é de César e a Deus
o que é de Deus”. Muito obrigado. Pede a palavra a Vereadora Roberta Gaia, em seu
nome cumprimento a mesa diretora, aos nobres Vereadores (as) o povo que nos
assistem pela rede social, boa noite a todos. Aproveitando a deixa do nobre Vereador,
realmente Vereador eu concordo plenamente com o senhor em quase tudo, o nosso
papel realmente é as pessoas precisam saber qual verdadeiramente o papel do
Vereador que faz mais além, porque essa parte do assistencialismo a gente faz
porque é ser humano porque não nós compete mais a gente faz porque se coloca no
lugar do outro, a gente se reuni sim todas ás quintas-feiras, tomamos os nossos
cafezinhos isso é inegável porque eles estão assistindo mais a gente se preocupa das
questões das leis que vem pra esta Casa, a gente procura verificar a fiscalizar o que
está sendo desenvolvido no nosso Município, quando se fala nessa questão de que
água é saúde verdade eu concordo também plenamente mais eu tenho escutado
uma frase por um bom tempo que essa gestão está cuidando de gente, realmente
mais pra se cuidar de gente a gente tem que dá condições e ter remédios nos postos,
e os postos de saúde eles devem estar em bom estado e não do jeito que estão
porque como bem foi falado aqui, e a gente tem andado sim e a gente não vem aqui
apenas bater palma e dizer parabéns está tudo legal, é preciso oposição não é
Presidente. Nós temos feito o nosso papel os postos de saúde o forro está caindo o
posto do farol velho o muro caiu ainda não se tem água como foi citado aqui, nós
não fomos atrás ou na frente do carro coletor do lixo na atalaia não, porque eu estava
junto com a Vereadora Luna e o Vereador Denys, pelo contrário nós não precisamos
disso. Porque no momento em que nós estávamos lá tinha passado realmente nós
não precisamos inventar coisas, a gente fala o que a gente vê e a comunidade pede
pra que a gente faça, e pra ver o que está acontecendo quando a Vereadora fala da
questão do exame no laboratório é verdade não está tendo se hoje a pessoa for
procurar pra fazer pré operatório não consegue porque o laboratório não está
realizando esse tipo de exame, eu não estou falando isso porque alguém me falou
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foi porque fui eu que precisei e não tem, porque além de Vereadora sou cidadã deste
Município. Eu vou usar o que for de preciso deste Município, como a minha família,
igual o raio X está lá desde o ano passado dentro de uma caixa na policlínica, fui
bater uma ultrassom eu via porque não se põe pra funcionar o que está faltando são
questionamentos que a gente tem que fazer, e quando você fala vereador realmente
as portas estão abertas que a gente traga hoje, mais eu faço um desafio a vocês aqui,
porque quando se fala da Deputada Estadual Paula Gomes, eu tenho orgulho e dizer
a todos vocês, orgulho Vereador de acompanhá-la porque eu vejo o trabalho dela,
porque ela sim cuide de gente, porque das emendas que trouxe pra computadores
pra que jovem sejam capacitados do PM ZITO, quando ela traz emendas que eu li
outro dia várias, agora eu pergunto pra vocês os Deputados que vocês apoiam eu
quero que vocês leiam pra mim quais as emendas que eles trouxeram para este
Município, independentemente de ter Prefeito do lado ou não, porque teve
Deputado que teve voto aqui neste Município, desde a eleição passada ele foi bem
votado aqui e qual foi a emenda que ele trouxe, eu sei que cada um aqui apoia um
Deputado, muito bem é porque acredita porque disseram que vão trazer emendas,
mais eu quero que mostre se já trouxeram alguma vez, porque bater na porta daqui
de Salinas é dizer que vai trazer é fácil quero ver cumprir, desafio vocês e quinta feira
que vem tragam pra mim e pra vocês lerem as emendas. Pede aparte a Vereadora
Luna Gabriela, pra aproveitar a fala de que se fala de emendas, leis, pra esclarecer
para o Vereador Naldo Miranda, que falou pra se fazer uma lei pra ver a questão da
preservação da praia. Além da Constituição Federal, nós temos mais de cinco leis que
estão ali pra preservação da Atalaia, inclusive uma Lei Municipal nº 2.896/2017, Plano
Diretor Participativo, da política sustentável ou seja já temos uma Lei Municipal,
importante que você saiba disso porque é um legislador deste Município, só basta
ser cumprida porque nesta Lei ela dispõe metas e objetivos e ações nessa Lei que
devem ser cumpridas no Município, principalmente na área da atalaia que uma área
de preservação ambiental. Pede aparte o Vereador Naldo Miranda, sobre o que você
falou que desafia qual foi o Deputado que mandou emenda, o meu Deputado acabou
de mandar uma emenda de cinco milhões e oitocentos mil, para a Escola da
California. Vereadora continua com a palavra, perguntou ao Vereador e o Deputado
Estadual, respondeu eu ainda não estou apoiando nenhum Deputado Estadual ainda
vou pesquisar pra ver qual eu posso apoiar pra cá pro nosso Município. Continuou
com a palavra, quando a gente fala da questão da educação, pra que o Prefeito possa
olhar com carinho para as escolas, nós estivemos na Escola do farol velho a visita foi
feita em dezembro, voltamos agora tinha apenas dois funcionários na escola, e a
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gente espera realmente se concretize a entrega dessa escola porque nós tivemos na
casa aonde foi alugada pra ser repassada as aulas infelizmente é uma casa pequena
aonde está funcionando como rodizio tem turma que tem aula tem outra que não
tem, então a gente precisa que o Prefeito tenha esse olhar carinhoso pra essa escola,
na verdade pra duas; Raimundo Nazaré Quadros também está precisando pra que os
alunos possam usar o espaço adequado pra sua educação. Em todas as áreas é cuidar
de gente, porque fazer parte do assistencialismo é fácil difícil é pôr em prática o que
tem que ser feito porque ele não estar fazendo favor a nenhum de nós, muito menos
a população porque ele foi eleito pra isso, obrigada e boa noite a todos. Pediu a
palavra o Vereador João Erivaldo, boa noite a todos, senhor Presidente, 1º Secretário,
2º Secretário, senhores Vereadores e Vereadoras, as pessoas que nos assistem no
plenário e os que assistem através do portal da Câmara. Eu não poderia deixar de
falar, o que a Vereadora falou qual é o Deputado que estamos apoiando e mostrasse
na sessão que vem não precisa porque o meu Deputado Federal eu não apoie na
eleição passada apoie a Paula Gomes, ela que tinha o direito de fazer o papel dela
aqui no Município, é preciso fazer parceria pra trazer benefícios como trator agrícola
para os agricultores, parceria com o Governo do Estado pra mais de 100 agricultores
que estar tramitando na Secretaria de Agricultura do Estado, isso é compromisso eu
não quero nada pra mim eu já disse que tenho a minha preocupação com o
agricultor, mais a nossa agricultura no nosso Município nunca foi olhada com carinho
está aqui nobre Vereador Marcelo Pinheiro, Vereador Zeca do Forró, Vereador Argeo,
todos nós estamos apoiando um Deputado diferente porque a Deputada que tinha
obrigação de trazer o que falta pro nosso Município, porque as coisas estadual é
responsabilidade do Estado, do Município nós estamos se humilhando pedindo pelo
amor de Deus que olhe com carinho pra gente. Pede aparte o Vereador Dalte Gomes,
nobre Vereadora, vou falar de um Deputado que eu apoiei há 04 anos atrás
ganhamos um trator através da associação dos moradores dos agricultores da Vila
de São Bento, e hoje o nosso Deputado Junior Ferrari vai doar outro trator de novo,
mais cinco milhões que deu pra Prefeitura fazer o colégio. Continua com a palavra o
Vereador, não quero me alongar muito porque gosto de cumprir o Regimento
Interno, já fomos muitas vezes cobrado aqui mais tem Vereador que sobe aqui e
esquece do Regimento Interno. Pede aparte o Vereador Marcelo Pinheiro, só pra
responder a nobre Vereadora, porque ela fez um desafio das emendas quem foi o
Deputado que mandou emendas pra cá, o meu Deputado lançou uma emenda que
vai estar doando uma ambulância de baixa complexidade pra vilas de Santa Rosa,
Bandeira Branca, Macapazinho, uma conquista pro povo para o povo. Vereador
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continua com a palavra, quero agradecer a oportunidade de estar tendo aqui nesta
Câmara como Vereador o nosso papel é esse mais a pessoa dizem que nós não
estamos fazendo nada, mais acordo todos os dias às 06 horas da manhã já é costume
vou fazer alguma coisa pra ajudar o povo, no mais quero agradecer e que Deus nos
abençoe e um final de semana a todos. Pediu a apalavra o Vereador André Barros,
boa noite a todos cumprimentando a mesa diretora, Srs. Vereadores e Vereadoras,
ao público presentes e os que nos assistem pela rede social, quero nesse momento
da palavra livre falar sobre ação que tivemos na Praça Luiz de Souza Bentes, mãe
amor eterno, com a nossa presenças, do Prefeito Municipal, Deputada Renilce, é uma
ação muito importante para o Município com vários atendimentos e emissão de
documentos, o mais importante que nunca tinha visto uma comemoração do dia da
mães assim como aquela, na Vila do Cuiarana houve também ação com vários
atendimentos, desde já quero agradecer a Secretária de Educação Beatriz Gomes,
Secretária de Saúde Neia Magalhães, da Assistência Social Fernanda, demais técnicos
que participaram da ação, para a Vila do Cuiarana foi uma satisfação muito grande e
quando passei hoje à tarde já tivemos a perfuração do poço do São Sebastião. Estive
semana passada com o Prefeito Kaká Sena, já atendeu o meu pedido, fico satisfeito
quando fazemos os nossos requerimentos aqui nesta Casa e somos atendidos pelo
Prefeito Municipal. Também falar da final do campeonato do futebol de salão
amanhã estarei com uma equipe para prestigiar desde já agradeço o Negão do futsal
e sua equipe que nos receberão amanhã no ginásio de esporte e convido a todos a
participarem desse evento. Quero parabenizar todos os enfermeiros, técnicos de
enfermagens, por essa passagem importante desse dia que estiveram à frente da
pandemia fazendo o possível pra que a gente pudesse sair desse momento
pandêmico que o país inteiro passou desde já muito obrigado. Fez uso da palavra o
Vereador Denys Lucio, Sr. Presidente em seu nome cumprimento a todos os
Vereadores e Vereadoras aqui presentes, boa noite a todos vocês aos funcionários
desta Casa em nome do seu Paulo cumprimento a todos, aos amigos e amigas que
se encontram aqui presentes boa noite. Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras e
Vereadores, eu anotando aqui e vendo atentamente a todos os Vereadores, eu fiquei
pensando ali eu não posso estar tomando remédio controlado Presidente, não tem
como, eu falo isso porque ontem quando nós visitamos e respeito as pessoas que
tomam remédio controlado porque isso é uma necessidade de cada caso é uma
situação. Eu não posso ainda nem me expressar além da sanidade mental de ter
visitado ontem com as meninas e minhas colegas Vereadoras Luna, Roberta, ontem
nós andamos todas as ruas da atalaia, do farol velho, inclusive fomos numa rua aonde
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está funcionando a Escola Modesto da Encarnação Rodrigues, que em respeito aos
funcionários aos alunos nós não batemos fotos da Escola, porque é uma situação
vergonhosa ali aonde essas crianças se encontram eu digo isso também que nós
andamos do início ao fim da praia pra verificar a limpeza e nós não vimos o carro do
lixo, chegamos lá umas nove e meia e saímos da praia era por volta de meio dia.
Então eu acho que os nobres colegas aqui Vereadores esqueceram que inclusive em
dezembro de 2020, uma reunião que o senhor fez aqui na Câmara com todos os
novos eleitos foi um ensaio aquilo pra que a nós pudéssemos vir pra posse dia 01 de
janeiro, e todos os Vereadores saberem o que nós íamos fazer naquela reunião de
posse aquela sessão solene. Naquela sessão solene eu até bati foto do meu
regimento, todos os Vereadores aqui nós ensaiamos e eu fiquei lendo essa frase que
está no Regimento vou ler porque acho que os Vereadores já esqueceram: prometo
manter, defender, cumprir e fazer cumprir a lei Orgânica do Município de Salinópolis,
observar as leis da União e do Estado, promover o bem de todos e exercer o meu
mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade e da honra. Então nós não
estamos perseguindo o Prefeito isso não é perseguição, eu até agora assim o que eu
vejo que entre os senhores Vereadores, vou até fazer um elogio para os nobres
Vereadores, eu digo aproveitando a fala do Vereador falou aqui da questão de pessoa
estarem denegrindo a imagem dos Vereadores, a diferença do Vereador de oposição
para o Vereador de situação é bem pequena a diferença, a diferença porque as
regalias que tem na Prefeitura, nós que somos dá oposição nós não somos assistidos
isso é a diferença mais o mandato é o mesmo, então quando a pessoa degrine a
imagem da Câmara aqui me entristece também porque a luta ela não é fácil é uma
luta árdua, porque nós temos que ter personalidade eu digo mais, os Vereadores da
base do Prefeito todos vocês eu faço um desafio aqui desde o ano passado de 2021,
e desse ano de 2022, que vocês peguem todos os requerimentos individual de cada
um, e as indicações postas nas redes sociais de vocês e coloquem lá eu já fui atendido
nisso ou naquilo e eu não fui atendido nisso ou naquilo, se vocês tiverem coragem
façam isso. Porque esta Câmara aqui ela está fazendo sim o seu papel e nisso eu vou
defender a todos os Vereadores, porque todos os Vereadores aqui eles coloque aqui
os requerimentos, as indicações só que muitas das vezes a gente não é atendido isso
não é perseguição contra o Prefeito, o papel do Vereador é fiscalizar, legislar, como
nós somos de oposição o povo passa a mensagem para nós pedindo que a gente vai
hoje mesmo pedi visita na baixada de novo, vou ter fazer pelo menos isso, já que eu
não tenho regalias da Prefeitura, já que eu não posso comprar em lojas de materiais
de construção na nota da Prefeitura, então eu tenho que fiscalizar e cumprir o papel
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de exercer, cumprir a fiscalização porque o povo está clamando, perseguição do
asfalto não denunciamos o asfalto, por exemplo tem uma ambulância no Município
do interior do triangulo que está parada por falta de uma bateria ai vão se calar pra
isso Vereador, não pode uma bateria tem ambulância em Belém há mais de anos
parada por mais de seis mil pra pagar o serviço da ambulância, amanhã eu vou pra
Belém, vou na oficina aonde estar ambulância vou bater foto filmar e postar minha
rede social é um descaso isso não é perseguição, é coerência e descaso é o mínimo
que o povo espera de nós Vereadores, tem muitas pessoas na rua nas redes sociais
que falam mal de mim, das Vereadoras, dos Vereadores, mais eu lanço um desafio
pra essas pessoas que se lancem candidatos nas próximas eleições, e venham pra cá
vão correr atrás de votos façam isso porque apontar o dedo e falar que tu não presta,
não faz nada, ganhando dinheiro e tomando cafezinho como a Vereadora falou é
muito fácil, agora eu quero ver estar aqui tem muito cientista político ai em Salinas
que sabe tudo de política é interessante isso, então quando a Vereadora falou na
questão do remédio que está em falta está faltando mesmo eu já trabalhei eu sei
como é que é a metformina remédio pra diabete, uma senhora hoje me pediu a
metformina lá do Atlântico, não tem losartana, não tem hemograma pra fazer no
laboratório municipal, isso não é perseguição nós não fomos no laboratório
municipal. A Escola Modesto da Encarnação Rodrigues, está lá passo de tartaruga é
culpa do Vereador, nem culpa de vocês que são de situação, isso é culpa e digo
capacidade técnica de certas pessoas que não tem pra executar os serviços. Falar da
Deputada aqui, porque como até entendo aqui alguns Vereadores, porque quando
são confrontados com certas situações ai vai na Deputada, no Paulo Henrique, Di
Gomes, eu não estou defendo eles aqui, mais eu vou pegar a fala da Vereadora
Roberta, que você me permita Vereadora e vou lançar um desafio aqui de emendas
colocadas dentro de Salinas, peguem todos os deputados de vocês estadual juntem
as emendas de vocês e vamos fazer um comparativo com as emendas da Deputada
Paula Gomes, desde o início dela dentro de Salinas. Pra encerrar a minha fala senhor
Presidente, eu também quero fazer uma homenagem um agradecimento a todos os
enfermeiros na pessoa da nossa Vice-Prefeita Drª Denise, a nossa amiga Luana
Noronha, que foi incansável na pandemia como a Secretária de Saúde, nós ali
trabalhando lado a lado inclusive também quem cuidou de mim quando peguei a
covid naquele momento quase bato as botas mais Deus disse pra mim ainda não está
na tua hora vamos em frente, em nome dessas duas pessoas eu quero parabenizar a
todos os enfermeiros pelo dia, porquê o enfermeiro pra quem não sabe ele tem o
papel muito importante dentro de uma Secretaria ou Unidade de Saúde, muita gente
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acha que é o médico, mais o médico ele faz o atendimento e prescreve porque tem
autoridade pra prescrever aquela medicação, mais quem faz a coordenação daquela
Unidade, pra não faltar remédio, o dentista, o médico é o enfermeiro. Aqui fica os
nossos parabéns a todos os enfermeiros do nosso Município, Pará, do Brasil, boa
noite muito obrigado. Usou da palavra o Vereador Antônio Carlos, Senhor presidente
Eron Teixeira em seu nome eu cumprimento a mesa, senhores vereadores e
vereadoras, população aqui presente, funcionários desta casa um boa noite a todos.
A minha vinda aqui na tribuna hoje é agradecer primeiramente a Deus e agradecer
ao prefeito Kaká Sena por ter atendido ao pedido e as demandas deste vereador em
relação à Vila do Alto Pindorama que todos os funcionários desta casa sabem da
minha luta que eu travei na gestão passada para dar uma água de qualidade à
comunidade da Vila do Alto Pindorama. Hoje foi entregue dois poços do qual foi
entregue e concluído e agora está faltando à instalação de encanação para o
abastecimento de água para que as pessoas possam de fato usufruir e ter uma água
de qualidade nas suas residências, nas suas torneiras porque não foi fácil. Eu sou
muito persistente naquilo que é pertinente para comunidade para população e eu
travei uma luta muito grande para que isso viesse a acontecer, mas graças a Deus a
gente não pode desistir nunca, tem que ter fé, garra, lutar e crer que uma hora vai
acontecer porque foi para isso que nós fomos eleitos para lutar para que as pessoas
possam ser beneficiadas dos nossos trabalhos e por isso sou muito grato a Deus e
ao prefeito Kaká Sena por ter atendido as minhas demandas. Gostaria de agradecer
também a todos os secretários, a Bia da educação, a Valdineia secretária de Saúde, a
Fernanda de assistência social porque hoje foi realizado uma ação na Vila do Alto
Pindorama “Mãe Amor Eterno” com várias brincadeiras, entregas de cestas básicas,
brindes e lanches, foi uma tarde maravilhosa e muito alegre. Gostaria de dizer que
sempre estamos lutando e não vamos parar. Ouvindo aqui os relatos dos colegas
vereadores onde o nome vereador que me antecedeu aqui falou das crítica e digo
que isso é de menos, isso sempre vai acontecer porque tem muitos que queriam estar
aqui no nosso lugar, mas o homem lá de cima sabe quem merece de fato em estar
aqui para lutar pela população e isso vem acontecendo não é de hoje e não vai parar
agora eu usos suas palavras vereador e falo que esses intelectuais da política que
venham, mas não faz igual a nós, que faça o melhor, que faça as coisas acontecerem
porque lá fora eles são os caras porque dizem que aqui não fazemos nada que só
toma café, dorme, mas eles não sabem o que é acordar uma hora, duas, três horas
da manhã para levar e ir buscar um paciente no hospital, ir atrás de uma urna quando
falece alguém porque nós somos solidários e estamos aqui para isso, nós temos
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coração. Criticar é fácil agora difícil é sermos nós e fazer o que fazemos aqui. Meu
muito obrigado e boa noite a todos. A seguir o Presidente passou para a 1ª parte.
Está em discussões as seguintes Indicações: Autoria do Vereador Marcelo Pinheiro,
pedindo para o Poder Público, autorizar a Secretaria Municipal de Obras, o serviço
de pavimentação asfáltica para as Vilas de Enseada, Bandeira Branca, Santa Rosa,
Macapazinho. Autoria do Vereador Marcelo Pinheiro, solicitando do gestor municipal,
autorizar a Secretaria Municipal de Saúde, a realização de ação social com o projeto
Alô Comunidade e Saúde itinerante no dia 21 de maio de 2022, para as vilas de Santa
Rosa, Macapazinho, Bandeira Branca, Enseada. Autoria da Vereadora Luna Gabriela,
reiterando o requerimento nº 10/2021, (coletivo) aprovado em 11/03/2021, pedindo
ao Executivo Municipal a reforma do trapiche do porto grande. Autoria da Vereadora
Luna Gabriela, solicitando para o Poder Público, autorizar a Secretaria Municipal de
obras, que seja feito os serviços de limpeza, empiçarramento e pavimentação asfáltica
da Rua Santa Rita bairro nova Brasília. Autoria do Vereador José Raimundo,
solicitando do Poder Público, a construção de uma praça pública entorno da Igreja
Nossa Senhora Auxiliadora, bairro das pedrinhas. Autoria do Vereador João Erivaldo,
pedindo para o Executivo Municipal, o serviço de terraplanagem e empiçarramento
das ruas do bairro da américa. Autoria do Vereador João Erivaldo, solicitando do
Poder Público, o serviço de terraplanagem e empiçarramento das ruas do KM 60.
Autoria do Vereador João Erivaldo, solicitado ao Prefeito Municipal, o serviço de
terraplanagem e empiçarramento das ruas do bairro da california, trevo da atalaia.
Autoria da Vereadora Roberta Gaia, pedindo para o Executivo Municipal, a
recuperação da maloca (palha velha) situada na praça Dilma Santa Brígida, bairro da
ponta da agulha. Depois foram aprovadas por unanimidade dos Vereadores (as)
presentes. Logo após o Presidente deu por encerrada a sessão, marcando a próxima
para o dia 19 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, 12 de maio 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
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04________________________________________________________
Roberta Graziele Pinheiro Gaia- Vereadora PL
05________________________________________________________
Antônio Carlos Gonçalves Rufino- Vereador DC
06________________________________________________________
Argeo Corrêa Neto- Vereador MDB
07__________________________________________________________
Dalte do Rosário Gomes- Vereador MDB
08__________________________________________________________
Denys Lucio Marques de Souza- Vereador PL
09__________________________________________________________
Rosinaldo Martins Miranda- Vereador DC
10__________________________________________________________
José Raimundo Souza da Silva- Vereador Republicano

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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