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Ata da 15ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 26/05/2022.   

Aos 26 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 11 Vereadores (as) presentes, falta justificada do Vereador 

Dalte Gomes, Vereadora Roberta Gaia. No horário do expediente foi feita a leitura do 

oficio nº 028/22-SEMAD, encaminhando a Lei Municipal nº 2.933/2022, dispõe sobre 

a criação do sistema de rodizio e cronograma para abertura de farmácias 24 horas.  

Logo após o Presidente passou para o grande expediente, para apresentação de 

indicações, Projetos de Leis e resoluções. Vereador Argeo Corrêa, apresentou (01) 

indicação para o gestor municipal, padronização das barracas no início da orla do 

maçarico perto do bosquinho. A seguir o Sr. Presidente passou para assuntos livres. 

Pede a palavra o Vereador José Raimundo, boa noite a mesa diretora, Srs. Vereadores 

(as) ao público presentes e os que nos assistem pela rede social. Quero aqui prestar 

contas aqui com a comunidade do bairro do KM60, onde estive reunido com algumas 

lideranças principalmente com o Miguel Presidente da Associação dos Moradores, 

fico muito agradecido pelo Prefeito ter atendido o pedido deste Vereador, do 

Vereador João, sobre o poço do bairro e foi atendido graça a deus, já começou a 

perfuração nobre Vereador João, que vai beneficiar mais de 300 famílias daquela 

comunidade. Eu fico agradecido e prestando conta com a comunidade, fazendo o 

meu papel de Vereador que é levar reivindicação e de imediato ter a resposta e ser 

atendido. Também agradecer a comunidade do bairro nova Brasília que se Deus 

permitir semana que vem já estamos inaugurando o poço que vai beneficiar aquela 

comunidade que há muitos anos não tem uma água de qualidade. Foi cavado um 

poço de 150mts para atender aquela comunidade com uma água que realmente fazer 

diferença, agradecer a todos que confiou neste Vereador. Pede aparta o Vereador 

João Erivaldo, boa noite a todos, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade 

de estar aqui, Vereador Zeca eu fico muito satisfeito de estar hoje aqui da gente fazer 

os nosso pedidos pra comunidade pra nova Brasília, Km 60, América, california, e o 

nosso Prefeito está atendo os nossos pedidos, isso só me engradece e me coloca no 

lugar prestigiado porque antes nunca erámos escutados e hoje a gente está sendo 

escutado pelo Poder Público, levar água de qualidade pra população nobre Vereador, 
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Senhor Presidente, segundo Secretário, isso é de muita importância  para o nosso 

povo isso é qualidade de vida, isso é cuidar das pessoas. Então eu tenho que 

parabenizar o nosso Prefeito Kaká Sena, por essa atitude que está sendo tomada 

porque tenho certeza que não vai repeti o que vinha se repetindo todos os anos a 

nossa população sofrendo por causa de água, muito obrigado Vereador. Continua 

com a palavra, para agradecer ao Miguel que faz parte da diretoria que veio pedir 

melhoria pra aquele bairro hoje está sendo atendida. Quero agradecer o Prefeito 

Kaká Sena, por atender este Vereador que sempre esteve levando as demandas das 

comunidades e sempre estar atendendo, também prestar conta com a comunidade 

do bairro do atlântico que sempre estou visitando as lideranças e dizer que logo vai 

chegar a limpeza, iluminação pública, a coleta do lixo está passando e sempre estou 

à disposição da comunidade, um forte abraço 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 Presidente em seu nome eu 

cumprimento o vereador João da Ponte, primeiro secretário, segundo secretário 

André do Cuiarana, a todos os vereadores e ao público e aos nossos amigos que nos 

assistem pelas redes sociais. Quero pedir desculpas pelo meu atraso e tinha até um 

requerimento da sessão passada que nós iriamos discutir hoje, mas foi pelo bom 

motivo. Estava nas vilas do Bandeira e Macapazinho levando agricultura familiar para 

mais perto da nossa população juntamente com o nosso secretário Erick Dias e por 

este bom motivo eu acabei me atrasando, inclusive, o secretário Erick está aí e ele 

sabe da importância e do direito de levarmos agricultura ao nosso povo e amigos da 

zona rural também tem dentro da gestão Kaká Sena. Prestando contas de um 

trabalho do qual sempre se vem colocando á disposição da nossa população que 

está acontecendo aqui através daquela audiência pública, André, que está sendo 

trocada uma afiação na rua principal na PA. Este é um trabalho que vai amenizar 

bastante com relação ao fornecimento de energia para nossa população e a gente 

sabe muito bem que o verão está chegando e esse mês de julho promete e por isso 

muitas pessoas vão escolher o município de Salinas, a Praia do Atalaia, para passar 

esses trinta dias de férias e a gente precisa oferecer uma energia vindo da Equatorial 

de boa qualidade. Muito obrigado André, o Naldo Dlte, a presença do Vereador 

Argeo naquela audiência que foi de suma importância e outras situações vão ser 

sanadas também conforme o andar da carruagem. Pede aparte o Vereador André. 

Inclusive essa questão da Equatorial da audiência que nós tivemos aqui na Câmara 
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ela foi importante no sentido de que a gente pudesse trazer o superintendente da 

Equatorial aqui em relação às vilas também, por exemplo, no Cuiarana estávamos 

com problemas de baixa energia para se colocar iluminação pública e hoje, Marcelo, 

obtive resposta depois de muita luta e insistência para se colocar essa baixa lá na 

Portelinha do Cuiarana. Continua o Vereador Marcelo. Que bom Vereador por este 

resultado positivo e a gente consegue perceber que foi muito importante essa 

audiência pública. Quero sempre me colocar à disposição da minha população 

salinopolitana para prestar contas do nosso mandato, da nossa gestão, sempre 

ouvindo as reivindicações de todas as nossas comunidades por onde eu tenho 

passado por onde a gente tem executado os serviços em parceira com o nosso 

Prefeito Kaka Sena. Um ótimo final de semana e que Deus vos abençoe. Um abraço 

do Vereador Marcelo Pinheiro. Pediu a palavra a Vereadora Luna Gabriela, Boa noite 

a todos, gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Presidente Eron Teixeira, aos 

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

plateia aqui presente e a toda população que nos acompanha através das redes 

sociais pelo portal oficial da câmara. Hoje eu vim falar mais sobre a nossa atuação o 

exercício de nossa função e fazer alguns esclarecimentos porque às vezes nós somos 

muito julgados, condenados e intitulados de todas as formas inclusive semana 

passada o Vereador Tonhão falou sobre alguns ataques que os Vereadores no geral 

recebem e que eu digo que infelizmente nós carregamos uma carga negativa em 

relação ao mandato do Vereador de muitos outras questões, mas acredito que não 

seja só no Município de Salinópolis, então o Vereador ele é muito visto como o não 

faz nada, o descrédito enfim, e temos que conviver e saber sobreviver com isso e 

dizer a vocês que o exercício da função ele vai muito além das nossas fiscalizações, 

das nossas visitas, das nossas cobranças, ele também é exercido de forma burocrática 

e precisa ser exercido desta forma porque nós somos legisladores municipais então 

como todos sabem eu sou relatora da Comissão de Justiça e eu não faço apenas isso 

as vezes eu sou até mal interpretada porque eu faço questão de analisar projetos, de 

ler virgula por virgula, de fazer o parecer e as vezes sou vista como antipática por 

conta disso, mas gostaria de repassar para as pessoas é que a população entenda 

que essa é minha função, o meu exercício, então eu não me sinto à vontade de 

somente pegar um papel e assinar sem antes ser avaliado, sem ser lido e essa semana 

eu vim segunda feira na Câmara levei os projetos pendentes porque nós temos 

muitos, doze projetos de leis em analise, levei pra minha casa e trabalhei sobre 

pressão na minha casa e avaliei sete projetos só que não fiz o relatório dos sete 

porque sobre alguns eu tenho alguns questionamentos jurídicos que eu preciso de 
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orientação. Digo sobre pressão porque eu tenho dois filhos pequenos e a gente 

precisa se desdobrar entre ler, avaliar, pesquisar, cuidar de menino e enfim, mas 

consegui concluir, digo para vocês que pra mim além de ser cansativo é prazeroso 

porque eu pesquiso as outras leis que os projetos se baseiam e inclusive tenho a 

obrigação de ler a lei orgânica municipal que não deixa de ser a lei que rege tudo do 

nosso município e dentro desta lei eu li os princípios que rege o executivo municipal 

e um deles eu achei importantíssimo destacar para vocês que é o da moralidade e 

razoabilidade que estabelece que o executivo municipal em algum momento ele 

pode passar não soda legalidade, mas passar da moralidade e justificar a sua ação. 

Estou falando isso porque nós temos algumas questões que precisam ser observadas 

pelo executivo, avaliadas, melhoradas e corrigidas. Nós temos uma orla de gerencia 

da esfera estadual, porém pelo princípio da moralidade a prefeitura ela pode manter 

a limpeza, manter a iluminação pública porque ele pode justificar isso é moral você 

manter o seu espaço limpo porque está dentro do território do município de 

Salinópolis então independe da gerencia estadual ou municipal ou federal, o que seja, 

é um princípio de moralidade e precisa ser avaliado. Eu estive por lá com algumas 

pessoas que pediram esse socorro porque a noite está escura a orla tem sido um 

local de muitos assaltos e inclusive para as pessoas que se exercitam lá, muito sujo, 

restos de coisas, muito bagunçado, com isso, a cidade que é legalmente de execução 

do município está nessa condição imagine uma área que não é legalmente de 

gerencia municipal, mas que o prefeito entenda que moralmente ele tem essa 

obrigação sim porque o espaço cabe dentro do território do Município. O exercício 

da função de um Vereador ele vai muito além eu também estive no Hospital Regional 

contra a minha vontade Vereador onde levei meu filho e meu esposo foram duas 

semanas muito difíceis de virose por cima de gripe e a gente não sabe mais pra onde 

recorrer, na ocasião vi situações de crianças sentadas em cadeiras, observei toda 

parte do pronto socorro lotada da pediatria lotada, a parte de observação dos adultos 

lotada por conta da virose; os funcionários dali o tempo inteiro, médicos que 

atenderam a madrugada inteira porque eram muitas crianças doentes e observei 

quando fui conversar com a coordenação e direção de lá por um óbito que aconteceu 

no domingo que o que está acontecendo é que as demandas das unidades de saúde 

que são atenção básica elas estão recorrendo ao hospital regional por falta de 

médicos nos postos então eles recorrem a atendimento terciário. A gente sabe que 

o hospital ele é atendimento de pronto socorro, urgência e emergência, e 

infelizmente está atendendo uma demanda que é de nossa de responsabilidade 

municipal. No dia em que eu estava lá a Secretária Neia Magalhães estava em reunião 
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com a equipe do Hospital Regional justamente para dar o suporte porque o 

município ele recebe o MAC a Média de Alta Complexidade que é justamente um 

recurso que dá suporte ao hospital regional e o Município não estava fazendo e nesse 

dia foi bom que eu estava lá porque eu pude confirmar essa reunião a assistência 

municipal não estava acontecendo, a solicitação de ambulâncias não estava 

acontecendo, a UTI Móvel que é do Município é de uma retaguarda de urgência e 

emergência porque a atenção básica não atende urgência e emergência, mas a UTI é 

um retaguarda por conta da MAC porque o Município de Salinópolis é considerada 

uma gestão plena, salvo engano desde 2015. Isto significa que os recursos do Estado 

que vem direcionado ao Município chamado MAC (Média e Alta Complexidade) que 

é justamente para o suporte de retaguarda do Hospital Regional que não atende 

apenas a demanda do Município, mas a região dos Caetés, ou seja, ele é porta aberta 

para toda região, portanto ele não é de exclusividade nossa, em contrapartida no 

meio de toda essa situação nós temos um hospital regional sendo reformada através 

das emendas parlamentares da Deputada Paula Gomes, não existe um espaço em 

reforma que possa adequar qualquer atendimento. Pede aparte o Vereador Denys 

Lúcio, Vereadora você está de parabéns por explanar toda essa situação porque eu 

acredito que tem Vereador que não entenda essa questão o que é MAC, o que é o 

Estado e o que é o Município, hoje mesmo recebi três mensagens de postos de saúde 

que não estar havendo visita médica e esse inchaço de paciente, ou seja, se ele vai a 

um posto de saúde e não encontra o profissional lá, não está ocorrendo atendimento 

médico, não está tendo remédio ele vai para o hospital regional, e o hospital não é 

municipal, é estadual, mas ele atende toda região e nem por isso vai deixar de atender 

e é evidente que a todo instante o hospital vai estar lotado. Não tem remédio, nos 

postos de saúde está faltando médicos, na Secretaria de Saúde está em falta de 

ambulância porque não tem, hoje mesmo recebi uma demanda do Hospital Jean Bitar 

para buscar uma paciente que teve alta desde de manhã falando que o carro vai mas 

nunca vai, estive em Belém na semana passada e havia duas ambulâncias lá no prego, 

a ambulância do João Paulo II está no prego, tem ambulâncias paradas por besteira 

então a questão não é dizer que não estamos fazendo nada, mas é uma questão que 

está parada e travada o serviço, com isso a população vai para onde tem o recurso 

porque ninguém vai para um hospital ou posto de saúde passear quando ele vai até 

lá é para encontrar uma solução para o seu problema eu mesmo também não gosto 

de ir até um hospital e nem em posto de saúde porque eu só vou a último caso, mas 

infelizmente eu convido para amanhã nós irmos todos os vereadores visitar todos os 

postos de saúde e eu vou com vocês, não tem problema nenhum vamos ver se tem 



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

 Fundada em 07 de janeiro de 1884  

 

 

6 [Data] 

 

médico, vamos ver se tem remédio, porque o que chega para mim são mensagens 

dizendo que não tem médico, nem remédio e não tem exames então não é o 

vereador Denys que está perseguindo e inventando não é nada disso nós somos 

representantes do povo então temos que dar a resposta e solução para eles. 

Obrigado Vereadora. Continua a Vereadora Luna Gabriela. Para uma solução acredito 

que nós treze discutirmos uma questão importante porque temos o Hospital João 

Paulo II que era um hospital voltado para atender pacientes de covid graças a Deus 

nós estivemos uma redução significativa dos casos, porém as gripes elas ficaram tão 

fortes depois desse covid que acredito que seja uma sequela e acontece que as 

equipes ficam o dia inteiro no hospital João Paulo II e os médicos agora ficam até 

uma hora da madrugada e a partir de uma hora em diante ficam só os enfermeiros, 

mas fica uma equipe, no entanto, a demanda que está indo para o João Paulo II está 

insignificante porque quando você chega lá encontra dois, três pacientes e eu digo 

isso por conhecimento de causa porque eu também estive lá e infelizmente eu fiquei 

quase um mês nessa correria de vai e volta de hospital. Estive lá e vi isso então 

gostaria de sugerir aos Vereadores que a gente possa usar a estrutura do Hospital 

João Paulo II entendendo essa demanda para que essa sobrecarga do Município não 

recaia para o Hospital Regional e que a gente possa chegar até ao Prefeito junto a 

Secretária de Saúde para tentar abrir essa demanda do João Paulo já que tem médico 

lá todo dia até uma hora da madrugada e desbastar um pouco mais do atendimento 

de urgência e emergência que está acontecendo de atenção básica no regional. 

Acredito que seja uma opção e a gente poderia discutir um pouco. Pede aparte o 

Vereador Tonhão. O que eu quero deixar bem claro aqui é que em momento algum 

eu citei que o Vereador ou Vereadora principalmente no caso do Vereador Denys 

está fazendo política de forma alguma, em relação a médico nós estamos com 

problemas mesmo com relação a contratação inclusive a Secretária de Saúde Neia 

Magalhães fez um anuncio nas redes sociais pedindo a contratação de médicos, mas 

infelizmente estamos com esse problema principalmente nos postos de saúde por 

falta desses profissionais e isso é fato, também Vereador eu não estou dizendo que 

a Vossa Excelência está fazendo política no hospital e não citei seu nome até porque 

se é uma coisa que eu tenho nessa Casa de Leis ou lá fora é respeito com o próximo. 

Muito obrigado Vereadora. Continua a Vereadora Luna Gabriela, a  intenção da minha 

palavra livre hoje é mostrar a comunidade o que é o exercício da função de um 

Vereador as vezes a gente vem aqui e cansa e aparte pra lá e uns acabam imputar 

questões pessoais, particulares e desmerecer o caráter de cada um que não é o nosso 

papel, o nosso papel é saber como o nosso Município caminha e infelizmente 
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Vereadores ele está caminhando com as pernas muito cansadas e a nossa realidade 

é essa. Portanto espero que todos nós possamos ter consciência do exercício da 

nossa função e cobrar o que realmente precisa ser cobrado e avaliar o que precisa 

ser avaliado. Muito obrigada e boa noite a todos. Pede a palavra o Vereador Antônio 

Carlos, senhor Presidente em seu nome cumprimento a mesa, e os demais 

Vereadores (as) ao público presentes e os que nós assistem pelas redes sociais, o que 

me traz hoje nesta tribuna, na sessão passada o nobre Vereador falou que queria que 

nós Vereadores mostrássemos os nossos requerimentos que já foram atendidos pelo 

Prefeito Kaká Sena. Vereador eu tenho alguns vou dizer pra você que não fui atendido 

em todos porque não é só os meus que são apresentados, mais venho de uma luta 

muito grande desde a gestão passada aonde eu não fui atendido nem teve êxito 

porque foram os mesmos requerimentos apresentados hoje foram da gestão 

passada, como a parada de ônibus, recapeamento e tubulação da rua do porto, 

perfuração de 02 poços artesiano, todos pra Vila do Alto Pindorama, e sabemos que 

estamos sendo atendidos os pedidos em benefício da população. Também falar que 

se fala muito da questão do Prefeito Kaká Sena, que não vem fazendo nada é descaso 

na cidade, mais convido os nobres Vereadores pra que nós possamos fazer também 

uma visita ao Hospital Regional onde o descaso e a negligencia também vem sendo 

grande aonde eu relatei semana passada crianças tomando soro no colo da mãe, isso 

ai a gente fica indignado porque se fala muito da gestão do Kaká Sena, me parece 

que fazem vista grossa. Convido aos nobres Vereadores pra que possamos fiscalizar 

também e possamos trazer a veracidade pra esta Casa de Leis. Eu tive uma denúncia 

entre “aspas” eu não posso dizer que é verdade porque eu não vi porque sempre 

gosto de falar aqui a verdade. Que a Uti Móvel do Hospital que veio pra salvar vidas, 

estar transportando paciente pra fazer exame no Hospital Regional dos caetés em 

Capanema, nós vamos fiscalizar eu Vereador Tonhão com o representante do povo 

vou fiscalizar fecha aspas. Quero convidar os nobres Vereadores e Vereadoras, para 

uma ação que vai ser realizada no dia 28 de maio em comemoração ao aniversário 

do Vereador Tonhão, com a emissão de Rgs, CPF. e na área da saúde, na Vila do Alto 

Pindorama, muito obrigado a todos. 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, como estão 

falando de saúde eu convido a todos os nobres Vereadores para fazer uma visita no 

Posto de Saúde da Prainha, aonde todos os moradores que já foram atendidos pelo 

aquele médico que está lotado naquele posto de saúde, está tratando mal as pessoas 
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porque o que eu sei que o médico é pra cuidar da saúde dos moradores porque 

quando o paciente vai se consultar o médico tem que passar remédio certo mais 

quando a pessoa vai se consultar que é gordo ele “chama de vaca”. Isso não pode 

acontecer nós Vereadores fomos eleitos pelo povo estamos temos que zelar pelos 

mesmos, e temos que ver essa denúncia do Posto da Prainha, o médico eu acho que 

vocês sabem quem é ele está tratando mal as pessoas, e a gente não vai aceitar isso 

acontecer eu convido a todos quando estiver a consulta dele pra irmos lá e ouvir o 

povo que está sendo consultado, todos dizer a mesma coisa, eles vão comigo e digam 

faça alguma coisa Vereador, esse médico está xingando a gente quando a vamos se 

consultar fica falando mal. Ele está sendo pago pra consultar as pessoas não pra estar 

xingando, estou revoltado até falei que íamos fazer um abaixo assinado pra tirá-lo 

mais é concursado, mais vamos tentar ver isso é grave, e aonde estiver denúncia de 

médico que estiver tratando mal as pessoas temos que averiguar se é verdade. Pede 

aparte o Vereador João Erivaldo, boa noite a todos, Vereador eu fiquei sabendo da 

sua denúncia sobre esse médico que é concursado não é de hoje que vem 

acontecendo isso no nosso Município. A minha própria esposa, uma vez foi se 

consultar com ele e o tratou mal e chamou de “gorda”. Mas eu estava esperando a 

próxima mais não teve mais eu vou com tanto gosto de acompanhar V. Exª, nessa 

fiscalização pode ter certezas disso conte comigo. Continua com a palavra, então a 

gente tem que escutar o povo vou até ver quando é o dia da consulta dele, pra 

perguntar as pessoas quem foi chamada de gorda, obesa, vaca, tudo isso ele fala. 

Também quero parabenizar o Prefeito, pela perfuração do poço no KM 60, o qual irá 

beneficiar as famílias que ali moram, desde já boa noite a todos fiquem com Deus. 

Usou da palavra o Vereador André Barros, em seu nome cumprimento a mesa 

diretora, demais Vereadores (as) público presentes e os que nos assistem pela rede 

social, venho nesta noite me relacionar e falar sobre o cursinho do Enem, que 

estivemos presentes na Escola Cecilia de Nazaré, “vencedores do amanhã”. Foi uma 

festa muito bonita e importante pra que esses alunos possam fazer esse cursinho e 

poder entrar na Universidade daqui do nosso Município, é importante principalmente 

para esses alunos que vão entrar para a Universidade. Lembro quando eu estudei na 

Escola Agrícola em Castanhal, foram 03 anos de muitas dificuldades na época não 

tinha como se deslocar tinha que passar um mês na Escola, hoje nós estamos vendo 

que o nosso Município é um polo turístico educacional e de conhecimento onde nós 

vamos ter no nosso Município, desde já quero parabenizar a Secretária de Educação 

Beatriz Gomes, pelo empenho, capacidade de estar organizando esse cursinho de 

muita importância. Também falar a respeito da perfuração dos poços artesianos que 
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estão sendo cavados no nosso Município. Pede aparte a Vereadora Luna Gabriela, 

justamente sobre o cursinho que queria falar dizer que fico muito feliz de ter um 

cursinho no Município, mais feliz ainda, de saber que eu aqui nessa Casa, fiz a 

indicação para o retorno desse cursinho porque ele é garantido em Lei em 2013, 

garante o cursinho pré- vestibular pro os jovens do nosso Município, dizer que eu 

fico feliz de poder cobrar algumas vezes e de ter feito essa indicação também e que 

não deixa também de ser uma forma de atuação e ver que ela deu certo, é um ganho 

realmente pra todos os munícipes, e o cursinho parou por um período de pandemia 

mais hoje graças a Deus, está de volta e acredito que o Município só tem a ganhar e 

além do cursinho já temos a Universidade Federal, Estadual, e Instituto particular, pra 

desenvolver mais o Município, estou feliz com o retorno do cursinho pré vestibular 

dentro do Município de Salinópolis. Pede aparte o Vereador João Erivaldo, estive 

presente, e presenciei a alegria daqueles alunos pra ampliar o seu conhecimento para 

encarar o enem, como a Vereadora falou que ela está muito satisfeita, eu quero 

agradecer aqui em nome dela pelo Prefeito ter atendido o pedido dela, pois é um 

pedido para os nossos alunos e o Prefeito Kaká Sena, ele está olhando para todos os 

lados eu acredito e tenho fé em Deus, que nós vamos progredir muito e muitos mais, 

e obrigado pela parte Vereador. Continua com a palavra, isso é de muita importância 

para o nosso Município, até porque o enem é um exame nacional e faz esse exame 

em Belém e outras cidades, e as notas são jogadas pra cá. Pede aparte o Vereador 

Antônio Carlos, também estive presente na aula inaugural do cursinho ache muito 

importante porque é algo a mais pra aquelas crianças porque vemos o sorriso deles, 

inclusive tem gente nos procurando se há vagas infelizmente não tem mais. Continua 

com a palavra, dando continuidade queria falar dos poços artesianos cavados aqui 

no Município, aonde o Vereador José falou muito bem sobre essa cavação dos poços 

já foram 12 poços ao todo, no Cuiarana já concluiu o poço do Arapepó, está sendo 

cavado um poço na Escola do Itapeuá, vai ser começado um na Portelinha, isso é o 

esforço do Prefeito Kaká Sena, estive observando de perto os maquinários que estão 

cavando esse tipo de poços de primeira linha com acompanhamento técnico era por 

isso que faltava água, acredito que todo esse conhecimento que está sendo vindo 

pra cá pro Município, vamos sanar o problema de água no Município, belíssimo 

trabalho do Prefeito Kaká Sena. Quanto o serviço de recapeamento do asfalto no 

Município, foi falado aqui na reunião passada que o Prefeito estava tapando buraco 

com cimento, queremos falar pra população de Salinas, o que aconteceu estivemos 

conversando com o Prefeito e o mesmo nos repassou que a Empresa que estava 

fazendo esse asfalto aqui no Município estava atrasando o processo asfalto de má 
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qualidade e colocando dificuldade e atrasando o asfalto para o Município, e o Prefeito 

fez com essa empresa entregasse o seu contrato e contratou outra empresa que está 

fazendo o recapeamento asfáltico nas ruas da nossa cidade de boa qualidade, dizer 

da satisfação muito grande estamos ai com o Prefeito Kaká Sena apoiando a todo o 

momento que ele precisar desses Vereadores. Falou da ação ambiental que houve no 

Cuiarana, agradecer a Zaira Monike bióloga do Município, Secretário de Meio 

Ambiente, estivemos presentes fazendo educação ambiental no mercado municipal 

da Vila Cuiarana, desde já muito obrigado boa noite a todos. Pediu a palavra o 

Vereador Argeo Corrêa,  um boa noite a todos cumprimento a mesa diretora nome 

do Presidente, demais Vereadores (as) público presentes e os que nos assistem pelo 

canal da Câmara, neste horário da palavra franqueada quero primeiramente 

agradecer a Deus, da oportunidade de estar aqui nesta Casa, dizer que ouvir 

atentamente as discussões dos nobres Vereadores a respeito da saúde, aqui eu deixo 

a minha posição a respeito do que está acontecendo no Hospital Regional, aos postos 

de saúde no nosso Município, assim como aconteceu Vereador Marcelo Pinheiro, que 

estivemos aqui uma audiência pública no qual resultou como o nobre Vereador falou 

que os trabalhos já começaram a se organizar e esta Casa nós Vereadores estamos 

aqui pra isso a representar o povo e o que ele almeja os direitos deles,  acredito que 

na saúde não vai ser diferente temos que nos mobilizar fazer as visitas no hospital 

regional e nos postos de saúde, para o povo saber que esta casa aqui tem esse dever 

com eles, dizer no meu ponto de vista eu sou um Vereador que tenho muita 

precaução de falar as coisas antes de ter comigo uma prova do que estou falando. 

Por isso que muitas das vezes eu não opto em usar a tribuna em se tratar de nome 

ou de lei antes faço verificação bem extensa do que vou falar, vejo que o hospital 

regional como a nobre Vereadora Luna falou é um hospital que atende o caeté 

atende não só a saúde do Município mais em toda a região do salgado, mais se um 

problema do hospital regional isso claro que envolve aqui esta Casa de Leis. Mas 

envolve até a Câmara a ALEPA, acredito que cada um de nós conhecemos Deputados 

que lutam também pelo povo, como a Deputada Renilce eu seria o primeiro a fazer 

uma ligação pra ela e falar do problema que está acontecendo e chegar até o 

Governador e resolver esse problema do hospital e acelerar também a entrega da 

obra porque o povo fica sofrendo o Vereador Marcelo Pinheiro tem contato com os 

Deputados. Quanto a questão municipal temos que conversar com a Secretária 

Municipal, estou disposto a ir fazer esse trabalho pelo povo, muito obrigado 

Presidente conte comigo, obrigado. Logo após o Presidente passou para a 1ª parte. 

Está em discussões a 13ª, 14ª atas das reuniões ordinárias realizadas nos dias: 12 e 
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19 de maio de 2022, a seguir foram aprovadas por unanimidade dos Vereadores (as) 

presentes. Está em discussões (02) Indicações: Autoria do Vereador Antônio Carlos, 

pedindo para o Poder Público, a revitalização das praças públicas das Vilas do Alto 

Pindorama e de Coremas. Autoria do Vereador Rosinaldo Martins, solicitando do 

gestor municipal, a construção de uma praça pública em frente a Igreja Sagrado 

Coração de Jesus no Bairro Bom Jesus.   Autoria do Vereador Argeo Corrêa, pedindo 

ao Executivo Municipal a restauração e revitalização da praça Salazar conhecida como 

a praça cruz de malta perto do bosquinho. Após as discussões o Presidente colocou 

em aprovação as indicações foram todas foram aprovadas por unanimidade dos 

Vereadores(as) presentes. Depois o Presidente pediu a Vereadora Luna Gabriela, fazer 

a leitura de (05) pareceres da Comissão de Constituição e Justiça: Projeto de 

Resolução nº 01/2022, autoria do Poder Legislativo, Cria a Procuradoria da Mulher na 

Câmara Municipal de Salinópolis. Projeto de Lei nº 005/2022, autoria do Poder 

Legislativo, Cria no Município de Salinópolis, o dia do casamento comunitário. Projeto 

de Lei nº 06/2022, autoria do Poder Legislativo, alteração dos art.s 1º e 2º da Lei 

Municipal nº 2.040/2005 (dia do evangélico). Projeto de Lei nº 001/2022, autoria do 

Poder Legislativo, dispõe sobre a criação de memorial em homenagem aos mortos 

em decorrência da COVID-19 no Município de Salinópolis. Projeto de Lei nº 001/2022, 

autoria do Poder Executivo Dispõe sobre a Criação dos Componentes de Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar (SISAN). Em seguida o Vereador Marcelo Pinheiro, 

fez a leitura do parecer da Comissão de Economia e Finanças do Projeto de Lei nº 

001/2022, autoria do Poder Executivo Dispõe sobre a Criação dos Componentes de 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar (SISAN). A seguir o Presidente passou para 

a 2ª parte: Está em discussões os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, da 

Comissão de Economia e Finanças, do Projeto de Lei nº 001/2022, dispõe sobre a 

criação dos componentes do sistema nacional de segurança alimentar (SISAN). Não 

havendo manifestação ao contrário nas discussões dos pareceres da Comissão de 

Constituição e Justiça, da Comissão de Economia e Finanças, a seguir foram 

colocados em aprovação, foram aprovados por unanimidade dos Vereadores (as) 

presentes. Está em discussão o Projeto de Lei nº 001/2022, autoria do Poder 

Executivo, dispõe sobre a criação dos componentes do sistema nacional de 

segurança alimentar nutricional (SISAN). Não houve manifestação ao contrário na 

discussão do Projeto de Lei nº001/22, autoria do Poder Executivo, a seguir foi 

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

deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 02 de junho no horário 

regimental. E para constar João Erivaldo da Silva,1º Secretário lavrei a presente ata, 
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depois de aprovada será assinada pelos Vereadores e Vereadoras presentes. Palácio 

Manoel Pedro de Castro, Plenário Raymundo Nogueira Gomes, 26 de maio de 2022. 
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02________________________________________________________ 

                       João Erivaldo da Silva- Vereador 1º Secretário PDT 

 

03________________________________________________________ 

                      André Luiz de Barros Figueiredo- Vereador 2º Secretário PL   

 

04________________________________________________________ 

                     Roberta Graziele Pinheiro Gaia- Vereadora PL  

 

05________________________________________________________ 

                    Antônio Carlos Gonçalves Rufino- Vereador DC 

 

06________________________________________________________ 

                    Argeo Corrêa Neto- Vereador MDB  

 

07__________________________________________________________ 

                   Dalte do Rosário Gomes- Vereador MDB 

 

08__________________________________________________________ 

                  Denys Lucio Marques de Souza- Vereador PL  

 

09__________________________________________________________ 

                 Rosinaldo Martins Miranda- Vereador DC   

 

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   


