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Ata da 16ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 02/06/2022.   

Aos 02 dias do mês junho 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 

Rosinaldo Martins, Vereadora Vera Lucia. No horário do expediente foi feita a leitura 

do oficio nº 029/22-SEMAD, encaminhando a cópia de resposta Secretário Municipal 

Fabricio Tanaka, referente ao processo administrativo nº 0666/2022, no qual consta 

o requerimento do Vereador Argeo Corrêa Neto, solicitando instalação de semáforo 

na frente da Escola Estadual Dr. Miguel de Santa Brígida. 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, autorizar junto a Secretaria Municipal de Obras, seja feito um estudo 

técnico pra que o retorno que fica entre o Posto Vip, seja em frente avenida Martins 

Junior (conhecida como a rua do terminalzinho). Vereador Marcelo Pinheiro, leu 

novamente a Indicação nº 38/2022 (corrigida). A seguir o Sr. Presidente passou para 

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

nome Presidente cumprimento a mesa diretora, aos Srs. Vereadores (as) aos 

funcionários desta casa de leis, público presentes e os que nos assistem pela rede 

social. Fazendo uso da palavra livre eu gostaria de justificar a minha ausência na 

quinta- feira passada na ultima sessão, inclusive eu assisti Presidente eu fiquei triste 

porque não justificaram a minha ausência que eu tinha solicitada ao senhor, não me 

fiz  presença na reunião porque estava no Encontro Nacional de Vereadoras do Brasil 

em Brasília. Esses encontros eles são relevantes até pro nosso desenvolvimento no 

nosso trabalho e a nossa o quanto na nossa vereança. E muito aprendizado foi a 

prendido e compartilhado com as minhas colegas, e poder dizer a nossa população 

que o enriquecedor faz parte e levar as histórias do nosso Município e ouvir tantas 

outras histórias das Câmaras Municipais do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato 

Grosso, Brasília, do nosso próprio Pará de Ananindeua, Santa Izabel, Oriximiná, 

Cachoeira do Arari, essas Câmaras se fizeram presentes do nosso Estado do Pará em 

Brasília, eu fui contemplada a representar o nosso Município, infelizmente não deu 

para as Vereadoras Luna, Verinha irem mais no próximo que já foi agendado para o 
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ano que vem em março tenho a plena convicção que as duas farão parte pra ser soma 

de poder que somos e vem mostrando que o nosso Município, pode ter quanto a 

representatividade da mulher na política. Fomos 125 Vereadoras de vários Estados 

do Brasil, participando e foi um enorme prazer em participar disso e hoje eu trago 

pra compartilhar aqui que nós já demos entrada na Câmara, através das Vereadoras 

Roberta Gaia, Luna Gabriela, Vera Lucia, da Procuradoria da Mulher, inclusive foi lido 

o parecer, mais Presidente hoje eu me faço presente é importante que tenha essa 

Procuradoria nessa Câmara, porque vimos o quanto a expediência de quantas 

mulheres que a gente possa estar incentivando e salvando através da Procuradoria, 

e a gente pede que a Comissão de Finanças faça o parecer porque já faz tempo que 

esse projeto já foi lido, como bem o senhor sabe já vai terminar o nosso primeiro 

semestre e a gente precisa se organizar pra que a gente possa ter essa procuradoria. 

Então eu peço ao Presidente e aos membros da Comissão de Finanças que tenha um 

olhar carinhoso porque não é pra mim, é pra outras mulheres do nosso Município. 

Avisar as mulheres do nosso Município, que se houver alguma dúvida e queiram estar 

incentivando outras mulheres e somando conosco, pode marcar e nos procurar aqui. 

Nós não temos ainda um gabinete efetivo como deve ser mais temos uma sala 

aconchegante e que a gente espera que vá melhorar um pouquinho, inclusive 

Presidente já lhe comunicando que a gente vai fazer um oficio solicitando uma 

pequena reforma na nossa sala até porque pra que possamos estar atendendo essas 

mulheres que há a necessidade se precisar mais não são só as mulheres que vão ser 

atendidas por nós, a nossa sala é pequena talvez não tenha o aconchego mais vocês 

vão encontrar carinho, respeito, consideração, é aqui ao lado sempre estamos 

presentes e quando chegaram aqui sintam-se a vontade e benvindos e estamos aqui 

pra ouvi-los, afinal de contas somos representantes de vocês. Então desde já 

agradeço a todos vocês, querendo saber mais um pouco do nosso aprendizado de 

tudo que nós aprendemos no Encontro, nos encontre aqui ou nos chame no 

WhatsApp ou nas redes social, obrigada a todos. Usou da palavra o Vereador Antônio 

Carlos, em nome do Presidente saúdo a mesa diretora, demais Vereadores (as) 

público presentes e os que assistem pelo portal da câmara, a minha vinda aqui é 

agradecer primeiramente a Deus, pelo dom da vida. Também agradecer os meus 

parceiros da condição que me deram pra poder realizar uma ação na Vila do Alto 

Pindorama, no dia 28/05, agradecer o Prefeito Kaká Sena pelo apoio, a Diretora da 

Escola Orlando Moises dona Cenira, como também os voluntários que me ajudaram. 

Os Vereadores Marcelo Pinheiro, Argeo, obrigado pela presença, muitas pessoas 

foram contempladas com emissão de RG, CPF, doação de cestas básica e de 
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atendimento na área da saúde. Essa ação sempre foi lutada pra que viesse pra Vila 

do Alto Pindorama, pra que essas pessoas fossem beneficiadas mais nunca tivemos 

êxito mais agora tivemos com o apoio do Prefeito, estamos conseguindo levar a 

melhoria as comunidades. Isso me orgulha muito fico grato de poder fazer o bem 

sem olhar a quem, peço a Deus que me dê condição de ter esse olhar sempre em 

prol da comunidade, dizer ao Presidente estou chateado com o senhor e os demais 

Vereadores, que não foram participar do meu jantar segunda- feira, fiz questão de 

fazer esse jantar porque ano passado nesse dia eu estava internado no Hospital João 

II com essa doença da Covid, no dia 31 de maio foi o pior dia, eu até pensava que ia 

morrer mais Deus disse ainda não é a tua hora, continue com a sua missão porque 

tem ainda muita coisa pra fazer pelo povo de Salinas, só de lembrar que o meu pai 

morreu dessa doença estava bom entubaram ele veio a falecer, muito obrigado a 

todos.  Pediu a palavra a Vereadora LUNA GABRIELA, Boa noite a todos, gostaria de 

cumprimentar a mesa na pessoa do Presidente Eron Teixeira, os Vereadores e 

Vereadoras desta Casa de Leis, aos servidores da Câmara Municipal, a plateia aqui 

presente e a toda a população que nós acompanha pelas redes sociais através do 

portal oficial da câmara e o conexão notícias. Hoje eu vim trazer pra vocês um 

momento de encontro, de dialogo e de muito aprendizado que nós tivemos a honra 

de presenciar e viver aqui dentro do nosso Município onde oficialmente a Casa de 

Cultura iniciou os seus trabalhos após o período pandêmico e nós tivemos o segundo 

colóquio meso regional de governança da região nordeste paraense que foi iniciativa 

do PROEX que é a pró reitoria de extensão universitária da Universidade Federal do 

Pará do Campus Salinópolis em parceria com o campus Capanema, Bragança e o 

instituto de estudos costeiro de Bragança também e ECUS. Foram três dias 

excepcionais de muito aprendizado e de um marco para o Município e esteve 

presente como autoridade no evento apenas a Vice-Prefeita do Município e eu 

sentimos falta de muitas pessoas que deveriam estar lá participando porque foi um 

presente que a UFPA deu a todos nós como autoridade tanto legislativa quanto 

executiva porque veio nos presentear com conhecimentos, esclarecimentos para que 

a gente leve o bom exercício da nossa função. Gostaria de parabenizar o coordenador 

do Campus Salinas Professor Lindomar pela iniciativa e aproveitar para fazer um 

chamado para nossa juventude que o Campus da Universidade Federal do Pará 

dentro do nosso Município de Salinópolis foi um marco para nós significativo e eu 

espero que nós legisladores e toda a população compreenda a importância desta 

instituição dentro do nosso Município e que a gente junto com a juventude se esforce 

para que a gente possa ocupar mais espaço lá dentro. Nós temos áreas de pesquisa, 
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um laboratório de engenharia e de pesquisa no valor de treze milhões segundo a 

própria informação da Universidade Federal do Pará é um dos melhores laboratórios 

da América Latina e está aqui dentro do Município. Os cursos de engenharia eu 

perguntei a estatística justamente pela preocupação de ser nosso de dar 

oportunidade para a maioria do nosso pessoal, mas infelizmente essa não é a nossa 

realidade ainda porque o curso de engenharia ele é quase cem por centro de alunos 

de fora, mas eu faço um chamado a nossa juventude, vamos nos inspirar, vamos nos 

esforçar porque isso é um potencial incrível que nós temos aqui em nossas mãos e 

nós precisamos ocupar o nosso espaço na sociedade, na pesquisa e na ciência. Quero 

citar uma situação de um esclarecimento aos colegas e ao cuidado de um olhar 

cuidadoso que nós temos no Capitulo 7º do Regimento Interno a questão do decoro 

parlamentar que se estabelece em várias outras questões “No art. 88, inciso VII que 

fala sobre a percepção de vantagens pessoas pela prática de atos vinculados ao 

exercício do mandato tenha cuidados em usar serviços universalizados e gratuitos 

em atividades particulares para promoção pessoal” Isso é crime! Inclusive de abuso 

de poder, portanto, tenhamos o cuidado e faço isso pensando em todos para que a 

gente pratique o exercício da nossa função com coerência porque a gente tem todo 

cuidado e é importante que a gente leia, que busque compreender até onde nós 

podemos ir e o que podemos nos servir a partir da nossa função porque aquilo que 

nos serve sendo público e universalizado, mas nos serve particularmente isso é crime 

além de estar no Regimento Interno da Casa ele está na constituição, no código penal 

também. Abuso de poder é crime muito cuidado vamos ter cuidado com as coisas 

que a gente pratica que a gente faz para que a gente exerça a vereança com respeito 

pela população e pelos serviços públicos gratuitos. Muito obrigada e boa noite a 

todos. Fez uso da palavra Vereador Marcelo Pinheiro, Presidente retorno novamente 

a esta tribuna e cumprimento a todos. Presidente esse final de semana nós tivemos 

vários compromissos do nosso mandato diretamente nas comunidades, nas vilas 

ouvindo as reinvindicações da nossa população, digo a nossa população de forma 

geral, não é só minha, mas de todos os Vereadores que aqui tem em suas mãos um 

mandato concedido por Deus e pelo povo, pra mim é muito gratificante representar 

a comunidade com muito zelo e respeito e sempre procurar tramitar de uma forma 

diferenciada e isso tem me ajudado bastante a fortalecer o meu mandato nas ruas 

do município com a nossa população. Esse é um trabalho que me dá prazer de 

desenvolver a cada dia com a nossa comunidade buscar catalisar recursos e 

benefícios que vão dar o verdadeiro direito da nossa população regozijar de dias 

melhores dentro do nosso Município. Quero aproveitar aqui pra dizer que eu acredito 
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que daqui a poucos dias vai ser inaugurado o novo reabastecimento de água ao lado 

do campo do batata do qual eu moro bem próximo e antes de eu morar naquele 

bairro não havia pavimentação asfáltica e consegui com o nosso Prefeito e graças a 

Deus hoje está toda pavimentada e inclusive na terça-feira agora começou o serviço 

de roçagem pela comunidade e eu atendi também as reivindicações referente a 

grande falta de água que vem acontecendo naquela comunidade, portanto, levei ao 

Prefeito Kaká Sena porque sei que a água é importante para dentro da nossa cidade. 

Presidente falando sobre algo muito importante do qual a Vereadora falou sobre 

decoro parlamentar e não sei se ela estava falando do Projeto Vida Mais Longa e 

quero deixar bem claro que o projeto não é particular eu não tenho retorno 

financeiro. Dentro desse projeto eu não faço política e deixo sempre bem claro 

quando eu tenho uma oportunidade de falar com as mulheres que o projeto é de 

todas e eu não prego política, não faço isso, tenho como provar e sei muito bem do 

meu espaço e dos meus limites. Agora se a Vereadora está incomodada ela nunca vai 

cansar de falar duas, quatro vezes ou mais então Vereadora o projeto é da população 

inclusive se a tiver mulheres que queiram cuidar da sua saúde e vir para o nosso 

projeto fique à vontade que eu tenho alegria em no meu coração de lhe receber e se 

a senhora me permitir eu lhe concedo a palavra, o projeto não é meu e eu tenho a 

certeza que se a senhora indicar as pessoas ou até mesmo colocar nos seus status ou 

nas redes sociais desta programação isso vai ser muito bom porque a senhora vai 

ajudar pessoas a cuidar da sua saúde também faça isso que a senhora não vai estar 

me ajudando, mas ajudando a nossa população. Presidente meu muito obrigado, que 

Deus vos abençoe e um forte abraço. Pede aparte a Vereadora Luna, não para a 

senhora não.  Vereadora Luna Gabriela. Vereador eu não vou lhe agredir jamais, eu 

quero lhe dar a resposta do que o senhor me falou ali que o senhor teria a honra de 

me dar aparte e eu estou recebendo essa honra e estou tendo aparte. Falei que quero 

participar do projeto que inclusive estou precisando cuidar da minha saúde assim 

que estiver a disposição eu vou lá que quero aprender, quero dançar que eu estou 

precisando perder peso quase vinte kilos inclusive a questão é que eu jamais seria 

contra projeto nenhum o senhor sabe quando as pessoas falam sobre e tem até uma 

celebre frase que diz o seguinte “A gente mira numa situação e atira na outra” então 

acho que o senhor vestiu uma carapuça que não era sua e inclusive dizer que o 

projeto é interessante bem como dizer que os projetos como também o do vereador 

Argeo lá da escola também e acho que nas outras escolas de outros bairros também. 

Eu sou super a favor desses projetos que são referentes a saúde e tudo mais e eu usei 

o Regimento Vereador até porque eu acredito que o senhor não costuma ler o 



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

 

 

6 [Data] 

 

regimento porque o senhor sempre faz alguma coisinha que está infringindo ali. Mas 

eu fiz como elegância de colega vereança esclarecendo para todos os nobres 

inclusive a gente de ter o cuidado no exercício da nossa função porquê de fato se o 

senhor baixar a lei e pedir ajuda jurídica já que o senhor não tenha a disposição de 

ler talvez, mas o senhor vai entender que as vezes a gente inconscientemente comete 

abuso de poder e que isso além de uma atuação errada da vereança é crime e ela 

não foi direcionada para o senhor. Eu não sei porque que o senhor sempre acha que 

eu estou me direcionando ao senhor então não foi essa a intenção foi de fato 

esclarecer aos nobres colegas que nós precisamos ter muito cuidado com as nossas 

ações, com as nossas atitudes para manter o nosso mandato com respeito e 

segurança. É só isso vereador. Acalme seu coração. Usou da palavra o Vereador Argeo 

Corrêa, boa noite a todos, neste horário de palavra livre agradecer a Deus pela minha 

vida e ao povo de Salinópolis, que estão sempre solicitando visitas e trazendo a mim 

problemas que acontece na rua em cada questão pra eu apresentar aqui nesta Casa 

de Leis, como apresentei uma indicação da questão dos comerciantes que trabalham 

na rua do terminalzinho. Também agradecer o Prefeito Kaká Sena, ao Secretário 

Fabricio, dando a resposta da indicação que apresentei na reunião passada da Escola 

Miguel de Santa Brígida, fui procurado pelos professores e dos alunos, dizer ainda, 

que esta Casa estar sendo bem representada por todos nós, é isso que o povo de 

Salinas está precisando de resposta de Secretários, e vamos trabalhar e muito 

obrigado. Pediu a palavra o Vereador André Barros, cumprimentando a mesa 

diretora, aos vereadores (as) público presentes, e os que assistem pela rede social, 

usando o horário da palavra livre pra relatar daquela reunião que tivemos aqui com 

o Detran, nessa reunião conseguimos ampliar a questão das sinalizações horizontal, 

vertical pelo Detran no nosso Município, na oportunidade eu falei pra Drª Renata, 

sobre a estrada do cuiarana, ontem ela me respondeu através WhatsApp, Vereador 

nós estamos atendendo o pedido de  vocês, então pra gente é muito gratificante de 

fazermos uma audiência e sairmos com resultado positivo porque o nosso povo quer 

ver ação do Vereador. Então quando há parceria do Governo do Estado com o 

Município, é muito importante quem ganha é o povo, a Vila do cuiarana vai ganhar 

sinalização das ruas e colocação das placas, e mais um poço artesiano que está sendo 

perfurado na Portelinha, no arapepó, Itapeuá, vai sanar o problema da água que 

vinham sofrendo há muito tempo a gente fica satisfeito de ser atendido e estar dando 

essa resposta ao nosso povo. Também cumprimentar o meu amigo Vereador Tonhão 

pela passagem do seu aniversário e de levar essa ação pra Vila do Alto Pindorama, 

precisamos fazer uma ação dessa na Vila de Coremas. Pede aparte o Vereador 
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Tonhão, já fui cobrado pelos moradores da Vila de Coremas, estão pedindo essa ação 

vamos nos unir para ser realizada essa ação pra referida Vila. Pra finalizar ontem no 

Cuiarana, recebi o Prefeito Kaká Sena, conversamos sobre a urbanização das ruas. 

Dizer que este Vereador estar à disposição não só da Vila de Cuiarana, mais do nosso 

Município, obrigado a todos. Logo após o Presidente passou para a 1ª parte. Colocou 

em discussões a 15ª ata da reunião ordinária realizada no dia 26 de maio de 2022, a 

seguir foi aprovada por unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Colocou em 

discussão (01) Indicação Autoria do Vereador Argeo Corrêa, pedindo para o Poder 

Público, aquisição das barracas localizada em frente ao bosquinho, a seguir foi 

aprovada por unanimidade dos Vereadores(as) presentes. Colocou em discussões os 

pareceres da Comissão de Constituição e Justiça do 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 

Artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2.040/2005 (dia do evangélico). Não havendo 

manifestação ao contrário nas discussões dos pareceres da Comissão de Constituição 

e Justiça dos Projetos de Leis acima mencionados, foram todos aprovados por 

unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Colocou em aprovação o Projeto de Lei 

nº 06/2022, que altera os Artigos 1º e 2º da Lei nº 2.040/2005, aprovado por 

unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Depois o Presidente passou para a 2ª 

parte: pediu para a Vereadora Luna Gabriela fazer a leitura de (02) pareceres da 

Comissão de Constituição e Justiça, dos Projetos de Leis autoria do Poder Executivo, 

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias (LDO) exercício de 2023. Dispõe sobre a 

Política de Saneamento Básico do Município de Salinópolis. Cria o Fundo e o 

Conselho Municipal de Saneamento Básico. Vereador Marcelo Pinheiro, prosseguiu 

com a leitura de (02) pareceres da Comissão de Economia e Finanças, dos Projetos 

de Leis autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) exercício de 2023. Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico do 

Município de Salinópolis, Cria o Fundo e o Conselho Municipal de Saneamento 

Básico. Em seguida deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 09 

de junho 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, 02 de junho de 2022. 
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