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Ata da 18ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 15/06/2022.   

Aos 15 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 10 Vereadores (as) presentes, falta justificadas dos 

Vereadores Argeo Corrêa, Denys Lucio, Vereadora Roberta Gaia. Logo após o 

Presidente passou para o grande expediente, para apresentação de indicações, 

Projetos de Leis e resoluções. Vereador André Luiz, apresentou (01) projeto de Lei nº 

06/2022, Institui Programa de Arborização Urbana no Município de Salinópolis. 

Vereador Marcelo Pinheiro, apresentou (01) indicação para o Prefeito Municipal, 

autorizar a Secretaria Municipal de Obras, a conclusão da pavimentação do bairro 

nova Brasília. Vereador Rosinaldo Martins, apresentou (01) requerimento nº 

001/2022, pedindo prorrogação por mais 30 dias a CPI (Comissão Parlamentar de 

Inquérito). Vereadora Luna Gabriela, reiterando (01) indicação nº 01/22, que o 

Prefeito Municipal Carlos Alberto de Sena Filho, a pavimentação completa da rua da 

restauração e suas transversais, e da rua da pedreira no bairro Bom Jesus. 

Requerimento nº 109/21, pedindo a construção da galeria da Rua José Santana do 

Nascimento, bairro São Tomé. 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, Presidente o que 

traz aqui nesta tribuna, é reivindicando os direitos da comunidade do bairro do 

atlântico, dizer que estar sem água desde sexta-feira passada é um descaso pela 

administração da Cosanpa, dizer ao diretor Sr. Daniel que é uma irresponsabilidade 

muito grande de não fazer nenhuma nota esclarecendo a manutenção ou queima da 

bomba do bairro, fazer um volante ou ir a rede social comunicar a comunidade é uma 

a falta de respeito eu como Vereador representante da comunidade não posso ficar 

calado diante dessa situação, disseram que queimou a bomba e o poço da policlínica 

está desativado e o poço que fica atrás do vasquinho ia interligar na rede mais ainda 

não fizeram e ninguém explica nada sobre a situação quando vão ajeitar, se alguém 

tiver que ser punido é administração da Cosanpa. Pediu ao Prefeito Kaká Sena, seja 

feito a perfuração de um novo poço no bairro do atlântico, pra que não aconteça a 

situação da falta de água, não sei qual a mentira de dizer que o poço secou ou a 



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

 

 

2 [Data] 

 

bomba queimou então Diretor da Cosanpa, explique a comunidade por quanto dias 

vai faltar água, fica aqui o meu desabafo a Cosanpa, dizer que a comunidade fizesse 

uma manifestação em frente ao prédio da  Cosanpa, muitas pessoas vem até a mim, 

pedindo informação fui atrás do Diretor mais não deu nenhuma explicação e tenha 

um pouco de respeito a comunidade que estão sem água, espero que seja resolvido 

de imediato esse problema. Agradecer a equipe da Prefeitura da limpeza urbana 

estão fazendo limpeza da nossa cidade, mais a população tem que ter consciência 

aonde já foi limpa não jogue mais entulho. Também dizer que é muito fácil falar em 

rede social mais fazer o que eu faço dia a dia, reivindicar os seus direitos agora 

reclamar não gostaria de falar o nome mais vou falar “senhora Raimunda Alencar 

“pelo amor de Deus vamos ter mais um pouco de respeito, invés de você estar falando 

de mim em rede social, deveria fazer como eu ia até o prédio da Cosanpa, reivindicar 

o seu direito faça isso, tenho como amiga jamais como inimiga. Não cabe a mim, 

comprar uma bomba ou fazer manutenção é um direito da Cosanpa. Usou da palavra 

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. Presidente essa 

semana foi de muito compromisso apesar de que a mesma ainda não acabou hoje 

quarta-feira véspera do feriado, mas ontem, terça-feira, estive na Rua São Luiz 

próximo da gruta no Bairro Nova Brasília do qual ali naquela comunidade reside 

aproximadamente cinquenta famílias. Não estava tendo água naquela localidade e a 

comunidade entrou em contato comigo e eu não medir esforços, fui e no primeiro 

contato nós tivemos uma reunião com os moradores onde os mesmos me passaram 

todas as informações do que vinha acontecendo. A gente sabe muito bem presidente 

que a água é vida então o ser humano hoje não consegue viver se não tiver água 

porque a usamos para limpar e beber, enfim. Com isso pude constatar pessoalmente 

que nas torneiras não caiam uma gota e levei a situação ao prefeito Kaká Sena e o 

mesmo disponibilizou o Osvaldo que é o rapaz que toma conta da encanação por 

toda Salinas e o mesmo buscou a verificar de onde ele poderia fazer a ligação dos 

tubos para que a água pudesse chegar às residências. Ontem nós passamos o dia e 

a tarde toda e estive acompanhando o serviço dos trabalhadores e quando foi nesta 

manhã de quarta-feira, o Osvaldo com sua equipe conseguiram encontrar a rede 

geral e a água vai ser fornecida pelo Viana. Quando foi hoje foi finalizado os trabalhos 

com sucesso e água chegou nas torneiras e para alegria da comunidade mais um 

trabalho com um resultado positivo e a gente sabe que aquela comunidade pode 

agora ligar a torneira e tomar um banho, fazer seus afazeres que não vai ter mais 
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aquela preocupação e o transtorno do qual vinham enfrentando. Conversando com 

a comunidade o morador me disse que essa situação vinha acontecendo a cerca de 

dois anos então eles não estavam tendo resposta alguma e hoje graças a Deus a 

gente conseguiu solucionar essa demanda que chegou até a mim e a Rua São Luiz já 

tem água. Por isso eu agradeço ao Prefeito Kaká Sena que sempre me atende e 

quando não pode ler minhas mensagens e tentar resolver entrar em contato com o 

responsável para dar resposta e com isso a prefeitura estar sempre se 

disponibilizando pelas demandas. Muito obrigado Prefeito pela parceria e 

comprometimento do seu mandato ativo e presente com a nossa comunidade. Fica 

aqui presidente o meu agradecimento. No mais eu desejo a todos um final de semana 

e feriado abençoado por Deus, dizer que as nossas atividades se encerram nesta 

quarta e a gente retorna no mês de agosto, então as coisas vão acontecer se Deus 

quiser, o verão está chegando e a gente vai fazer muitos trabalhos acontecer 

presidente e em nome das nossas comunidades muitos bairros estão aguardando a 

pavimentação asfáltica e tenho certeza sem sombra de dúvidas que a gente vai 

alcançar esse objetivo que é levar a qualidade de vida, segurança e bem-estar para 

nossa população. Fica aqui meu agradecimento e um forte abraço. Usou da palavra 

a Vereadora Luna Gabriela, boa noite mais uma vez ao presidente, aos membros da 

mesa, aos vereadores e vereadoras desta casa de lei, aos servidores, a população que 

nos assistem na plenária e as que nos acompanham através das redes sociais. Hoje 

uma das prioridades na palavra livre é me manifestar em relação ao bairro da 

América, mas especificamente, porque estive em visita ontem lá por volta das 16h 

através de solicitação da associação de moradores e me pediram para que eu fizesse 

a visita para que olhasse de perto as promessas que foram feitas e mais uma vez não 

foram cumpridas. O fato que eles me passaram é que o Secretário de Limpeza Urbana 

junto com os responsáveis estiveram lá e levaram os tubos junto com a comunidade 

que fizeram questão de ir buscar e levar os tubos e até o presente momento o que 

eles prometeram há aproximadamente quarenta dias após todas as manifestações da 

comunidade e das redes sociais, as manifestações legais que vieram até a Câmara 

Municipal, enfim, até o momento não obtiveram nenhuma resposta. Dão prazo de 

toda segunda-feira, mas não disse qual seria essa segunda, porque já tem mais de 

quarenta dias e essa segunda não chegou. A comunidade continua enfrentando 

transtorno de fato no horário do dia está intrafegável e fico imaginando a condição 

daquela comunidade numa emergência a noite para sair dali fico totalmente inviável 

então eu peço ao poder público mais uma vez que ele se manifeste de fora efetiva e 

resolutiva que pare com essa conversa de mídia, conversa furada, de ficarem 
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enrolando as pessoas e fazendo promessas e promessas e sobrecarregando a 

responsabilidade divina que é sempre “Se Deus quiser, se Deus quiser” e as atitudes 

não funcionam. Sei que Deus estar acima de tudo e de qualquer Deus, mas ele precisa 

do homem pra ser instrumento na terra então colocar tudo na responsabilidade dele 

fica um pouco pesado. Pegando essa deixa, vi o Vereador aqui revoltado sobre o 

descaso, me entristece Vereador que o senhor passou seis meses desse ano desse 

semestre inteiro sem se manifestar em absolutamente nada do descaso que a gente 

vive dentro do município porque é muito conveniente da base do Prefeito e chegar 

aqui e só dizer parabéns, parabéns “nem parabéns porque o Vereador havia 

esquecido isso”. Acredito que o vereador não recebeu mais mensagens no celular e 

por isso não tinha mais falar parabéns, ficou seis meses silencioso e de repente ele 

me aparece revoltado falando em descaso. Vereador nós estamos há um ano e seis 

meses vivendo um descaso, o senhor não enxerga não? Eu me sinto tão mal de fazer 

parte de um legislativo que finge não ver a realidade do município nós estamos a 

praticamente quinze dias do mês de julho e todas as ruas ainda estão cheias de 

entulhos e chegar aqui e colocar culpa na população por um entulho que está 

fazendo aniversário de mais de três meses e a população que tem culpa? Como que 

a população sabia se comportar antes e agora a população não sabe mais se 

comportar? Como é que antes em três dias a cidade permanecia limpa e agora com 

cinco dias de retirada de entulhos e a gente tem aniversário de entulho secando, 

fazendo novamente florzinha por existem novamente florzinha em cima dos entulhos 

de tanto tempo. E agora que o vereador fala em descaso? Nobre o senhor me perdoe, 

mas foi um ano e seis meses que a gente está caminhando a passos lentíssimos 

praticamente parados então é isso que me revolta, a conveniência. Porque a gente 

vive em m município e não é possível que nós não estejamos enxergando o que está 

acontecendo. Fui levar meu filho na unidade de saúde já haviam me feito a denúncia 

de que não tem nem impresso de receita e eu não podia falar sobre porque eu não 

tinha provas, mas estou lá em casa com duas receitas de papel A4 rasgada ao meio 

carimbado porque não tem impresso na secretaria. Os carros estão sucateados e 

todos os dias é gente na nossa porta pedindo passagem porque as pessoas não estão 

tendo condições de fazer hemodiálise, tratamento de quimioterapia porque os carros 

da secretaria estão sucateados e sem resolução. Para mim isso é descaso a muito 

tempo. As ruas estão todas esburacadas sem nenhuma manifestação. A gente paga 

taxa na fatura de energia elétrica iluminação pública que é um recolhimento para a 

prefeitura municipal, então a responsabilidade é do Município e nós estamos com a 

principal avenida em frente ao líder completamente escura o bairro São José, o povo 
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tem reclamado diariamente porque tem medo de ir pra casa num horário de sete 

horas da noite porque está tudo escuro e ficam com medo de serem assaltados. Então 

falar de descaso agora, se revoltar agora acho um pouquinho tarde nobre e acho 

importante que a gente como Legislativo enquanto Vereadores a gente possa avaliar 

e fazer aquilo que nós nos comprometemos porque nós não viemos aqui defender a 

administração pública nós viemos aqui para ser a voz do povo e não é o que eu tenho 

visto. Perdoe-me pelo desabafo, mas o que é revoltante é ver que a casa legislativa 

que é para defender o povo fecha os olhos por conveniência política talvez por 

privilégios, não sei, e, de repente eles querem abrir porque o órgão que está 

pendente precisa ser resolvido é do estado dizem que é descaso, mas quando é de 

competência do município a gente faz vista grossa “a gente não porque eu não faço 

isso”. É revoltante para mim uma situação dessas que é a gente vir com a voz do 

povo, é a gente pedir voto em campanha dizendo que vem representar o povo e 

fingir que está tudo bem. Desculpe-me, mas esse é o meu desabafo, a minha revolta. 

Por favor, gestão e administração pública comecem a trabalhar pelo menos o senhor 

havia justificado que era chuva que atrapalhava e agora não tem mais nada a 

trabalhar que inclusive falando em atrapalhar já existe uma nova desculpa já 

colocaram técnicos da educação dentro da Secretaria de Saúde porque a Secretaria 

não está caminhando e segundo os técnicos da educação dizem que é porque criou 

um complô contra a gestão pública e os próprios servidores estão trabalhando errado 

essa já é a quarta desculpa e agora já deu. O verão está aí lindo, maravilhoso, 

espetacular e pronto para ser utilizados e trabalhar como o Prefeito culpou um milhão 

de vezes, portanto espero que o senhor faça o seu papel e que a gente também 

cumpra o nosso daquilo que nós nos comprometemos como legisladores, como 

Vereadores nesse Município, muito obrigada. Fez uso o Vereador João Erivaldo, boa 

noite a todos os Vereadores (as), nobre Vereador Zeca do Forró, conheço a sua luta 

reivindicando pelo bairro do atlântico, duas semanas atrás estava realmente sujo mais 

já está sendo feito a limpeza, a nossa cidade cresceu muito e o nosso Prefeito ele tem 

um olhar carinhoso sim, assim como a nobre Vereadora ela diz que foi feito um 

requerimento do nobre Vereador Marcelo Pinheiro,  baixa do riozinho subida da 

América, mais eu acho que a senhora esqueceu  quem fez esse requerimento fui eu, 

mais eu lhe agradeço por estar preocupada com a minha população porque foi pra 

isso que fomos eleitos, em busca de melhorias para o nosso povo. Mas quando se 

fala de sujeira e vem uma Deputada na rede social dizendo que a cidade está suja e 

só buracos, que lave a cara dela primeiro pra falar da nossa cidade, porque ela tinha 

obrigação de ajudar o nosso Município, mais não ajuda só faz atrapalhar, tem buracos 
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sim mais o Prefeito está fazendo o trabalho dele, agora nós fomos acreditados numa 

Deputada Estadual que eu o apoiei com a minha família inteira, era pra vir aqui trazer 

o asfalto pra ajudar o Prefeito Kaká Sena. Pede aparte o Vereador Eron Teixeira, se 

quisessem ajudar não teriam comemorado o começo do inverno porque sabiam que 

o bairro da baixada do porto grande ia precisar de empiçarramento ninguém coloca 

piçarra no inverno porque vira lama, foram para rede social comemorar a chegada da 

chuva e ninguém vai poder fazer mais nada. Se quisessem ajudar teria pelo menos 

falar para o irmão devolver o rolo que roubou de Salinas, porque estamos precisando 

do rolo pra compactar o asfalto esse rolo está alugado pra Prefeitura de Pirabas. 

Continua com a palavra o Vereador, diante de tanto lamento eu vejo sim que a minha 

comunidade vai chegar o que estou esperando porque esperei 12 anos pra ter 

oportunidade de estar aqui e quem disse que vai no meu bairro e que o João da 

Ponte prometeu asfalto, eu não prometi disse que eu sabia o que faltava na nossa 

cidade, primeiro estudei o que Município precisa para o  nosso povo para todas as 

classes, e quem disse que nunca ia chegar asfalto pro meu bairro e hoje tem, então 

quebrou o paradigma vamos fazer uma festa quando o nosso Prefeito Kaká Sena, 

concluir o meu bairro da ponte, pra quem vem falar aqui na tribuna que a cidade está 

suja e a avenida principal está no escuro, então tem que andar na rua porque ontem 

eu estavam fazendo a manutenção das lâmpadas Vereadora. Pede aparte o Vereador 

Dalte Gomes, nobre Vereador João vai fazer 04 anos, a Deputada que falam que tem 

compromisso com a nossa cidade, prometeu o asfaltamento da Pa- que liga Nazaré 

ao Derrubado grande, cadê o asfalto, fala que gosta do povo de Salinas, falta muita 

coisa que prometeu e até hoje não fez nada. Continuando com a palavra assim que 

a gente ver Presidente o compromisso das pessoas que foram eleitas para 

representar a nossa cidade e virar a costa pro nosso povo, e o que está acontecendo 

no Hospital Regional, não gosto nem de falar mais na próxima eu vou falar porque 

não vou calar, temos que fazer uma comissão ir lá fazer uma visita porque muito 

casos vem acontecendo no hospital é do Estado, prometeu até leito de UTI, pra vim 

para o Município. Pede aparte o Vereador Marcelo Pinheiro, desde quando eu assumi 

o meu mandato no ano de 2021, consegui detectar sim Vereadora vários postes com 

as luminárias apagadas e diariamente eu tenho levado equipe de manutenção nas 

ruas pra fazer esses reparos, confesso pra senhora que até mesmo pelo seu bairro eu 

passei fazendo manutenção com a equipe porque eu sei que a iluminação estou 

dizendo que eu acompanho, a senhora não é doida, então preste atenção não estou 

falando uma coisa com a outra. A Vereadora falou que o Vereador me chamou de 

doida está sendo gravado. Pede aparte o Vereador Eron Teixeira, disse a Vereadora 
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que o Vereador não disse que você não é doida, mas você já chamou aqui Vereador 

de leso, chamou pro Vereador Zeca, está tudo gravado. Pede aparte a Vereadora 

Luna Gabriela, Vereador eu agradeço que o senhor foi no bairro acho isso 

impressionante agora dizer que eu sou doida ou estou me fazendo de doida, eu lhe 

fiz uma pergunta, você falou que fez a manutenção, você não faz a manutenção nem 

executa, você acompanha e solicita então quando você for se pronunciar fale 

corretamente, outra coisa não estava na discussão eu estou com a minha vez da 

palavra, me dê licença e me respeite que não é a primeira vez que falta com respeito 

comigo, a palavra está comigo, não conhece o Regimento Interno da Casa Vereador, 

peço que me respeite poque toda vez aumenta a voz, grita  comigo, só faz isso 

comigo, porque todo mundo pode fazer o que quiser o senhor não se manifesta, eu 

não lhe devo nada e nem satisfação, quando se pronunciar fale comigo como nobre 

Vereadora, foi um título que me foi dado pelo povo e não é o senhor que vai tirar de 

mim, dobre a língua quando se pronunciar a mim. Vereador Marcelo conclui a 

palavra, Vereadora o meu trabalho é o mesmo que o seu, a senhora falou sobre 

respeito e a senhora é a primeira a desrespeitar todos nós aqui, se eu tiver mentindo 

gostaria que alguém se manifestassem, então aqui ninguém está  diminuindo a 

senhora o nosso trabalho é fiscalizar o mesmo que o seu, agora se a senhora não vai 

pra rua Vereadora o problema não é meu, o problema é seu, ninguém está lhe 

respeitando aqui, só estamos tentando fazer o melhor pra a nossa população. Agora 

se o Vereador João da Ponte, está falando que a sua Deputada na qual nós votamos 

não está dando conta do recado reforçar os trabalhos da Prefeitura, e pode caminhar 

com o Estado, agora a Prefeitura não estar tendo suporte está caminhando com os 

próprias recursos, e a senhora falou que a cidade está escura e por onde estou 

passando eu vejo as luminárias todas acesas se ver alguma que esteja escura levo a 

equipe de manutenção pra fazer o trabalho. Pede aparte o Vereador José Raimundo, 

pensei Vereador João que a Vereadora ia falar sobre a água, do descaso da Cosanpa, 

que é do Estado, mais não falou nada ou ia defender a população, fez foi me ralhar 

eu reivindicando o direito da população pra vocês ver como é, Vereadora está 

gravado que você me chamou de leso, em algum momento eu não faltei com 

respeito com você, se tem uma pessoa que falta com respeito aqui dentro é você, 

respeito é bom todo mundo gosta. Continua com a palavra o Vereador, eu estive 03 

dias consecutivos andando no bairro do Atlântico muito amigos meus me cobrando 

porque não passa um carro som pra avisar que vai faltar água nem deram explicação 

a população, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e fiquem com 

Deus, um final de semana a todos muito obrigado.                              
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Usou da palavra o Vereador Eron Teixeira, em seu nome cumprimento a mesa 

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

social, dizer que pela parte da tarde estive no encerramento de um encontro que tem 

um título “saúde melhor em casa” programa do Governo Federal, Ministério da 

Saúde, Governo Estadual, alcançou Salinas e várias cidades aqui da Região do 

Salgado, começou na segunda- feira e terminou hoje com muito sucesso, muitos 

amigos da saúde e vão contribuir melhor com a saúde da nossa cidade, 

acompanhando de uma maneira integral aqueles pacientes que podem ser tratados 

em casa, sem superlotar os hospitais, quero dá os parabéns a Secretária de Saúde, ao 

Prefeito Kaká Sena, que abraçou essa causa, quero me congratular com as palavras 

do Vereador Zeca do Forró, eu fico também revoltado a 300 a 400 metros um poço 

da cosanpa, sempre faltava água na minha casa, mais quando se trata de semana sem 

água é muito complicado e quase todos os dias da manhã no horário de expediente 

a gente ver cobrança na rede social, domingo passado estive na casa do Vereador 

João da Ponte, passando da casa do João dobrando a esquerda vem uma descida e 

o asfalto que o Kaká colocou é muito recente está todo amontoado e a Empresa que 

fornecia o asfalto pra Salinas, era de péssima qualidade e o Prefeito dispensou eles 

tiveram que desistir do contrato porque não tinham condição de colocar um asfalto 

de qualidade é culpa do Prefeito não, porque eles ganharam a licitação mais era 

asfalto de péssima qualidade e o Prefeito Kaká Sena, dispensou a Empresa falo isso 

porque os poços que foram cavados e a desculpa da Cosanpa, que o poço secou 

porque foi cavado raso é a mesma questão lá do campo do botafogo, o poço que 

era pra ser cavado com 250 metros de profundidade foi cavado com 70 mts, claro 

que vai secar e todos os poços que foram cavados na gestão passada deram 

problema. Então não é problema da Cosanpa e o Prefeito vai ter que cavar outro 

poço com responsabilidade usando o dinheiro da contribuição do povo, com 

responsabilidade é assim que o gestor público tem que trabalhar, agradecer aos 

amigos da baixada do porto grande pela paciência que tiverem de esperar o Prefeito 

Kaká Sena, quando começou aquela obra ia se transformar num caos porque ia ter 

empiçarramento porque no inverno não se meche com piçarra porque vira lama e a 

pessoa não consegue andar, mais hoje estão lá todas empiçarradas depois vem o 

asfalto, e o verão já está mostrando a cara eu acredito muito na força e na dedicação 

do Prefeito Kaká Sena, as coisas vão acontecer e fiquem todos com Deus, obrigado. 

Pediu a palavra o Vereador Tonhão, cumprimento a mesa diretora em nome do 

Presidente, Vereadores (as), público presentes, a minha vinda na tribuna é pra 

tranquilizar a comunidade do bairro do arapiranga na Vila do Alto Pindorama, que 
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hoje faltou água estive em contato com o Prefeito, amanhã será providenciado outra 

bomba pra colocar no poço que foi perfurado e seja interligado na rede geral, sempre 

estou lutando pela minha comunidade da Vila do Alto Pindorama, essa luta é desde  

muitos anos aqui nesta Casa de Leis muitos são sabedores mais não teve êxito, mais 

foi ter ao lado do Prefeito Kaká Sena, pelo apoio que nos tem dado, também quero 

falar em relação a sessão passada, aonde a nobre Vereadora relatou da CCJ, fez o 

relatório da Resolução aonde pedimos do horário de funcionamento desta Casa de 

Leis, pela parte da manhã quero dizer que jamais irei legislar em causa própria até 

porque somos 13 Vereadores, estaria legislando em causa própria se a Câmara fosse 

dirigida somente a mim, vendo aqui na Lei Orgânica Município- art.57- incisão XXV, 

a Câmara Municipal, a deliberação de requerimentos, indicações, resoluções, e não 

precisa fazer revendo ou plebiscito, porque não estamos fundando bairros e foi 

baseada na Resolução do ano de 2015, eu sei o que sofri das ameaças através de 

WhatsApp, dizendo o meu dia ia chegar passei uma semana andando escoltado pela 

Policia Militar, algo que nunca imaginei na minha vida agradeço ao Governo do 

Estado de ter disponibilizado a Policia Militar, pra ficar da nossa disposição, vejo a 

situação dos Vereadores André, Dalte, que moram em outras Vilas distante da cidade. 

Os intelectuais da política uns dias atrás almoçando na casa da picanha em Castanhal, 

disseram que, se essa Câmara de Vereadores deixasse o inelegível esses Vereadores 

vão pagar ele de um por um, quero dizer que não somos nós, estamos fazendo o 

nosso papel com o legislador, é a Justiça que vai decidir porque não temos esse poder 

de decidir quem vai ficar inelegível ou não, e outro tem um projeto aqui que esse é 

legislar em causa própria aonde beneficia (03) três Vereadores, mais temos o 

Regimento Interno o qual diz que o direito do Vereador é o mesmo direito da 

Vereadora, não distinguem sexo feminino ou masculino. Então Vereador João você 

tem o meu apoio porque sabe do Projeto do que estou falando, Vereador Marcelo 

como relator, peço que reveja que não seja aprovado esse projeto com ressalva 

porque não precisa de plebiscito, muito obrigado a todos. Pede aparte o Vereador 

João Erivaldo, só pra reforçar o que você explanou sobre o Projeto de Resolução, 

onde veio um parecer solicitando uma audiência pública, tem Vereadores que ante 

cedem a gente em outras reuniões, é pra nós estudar porque não temos extrusão 

mais no Regimento Interno, não se fala em audiência pública é uma prerrogativa 

nossa de Vereadores. Outro dia eu disse que eu não tenho medo de dizer não, eu 

não vim pra cá pra correr de nada, se acharmos que é necessário vamos dá o parecer 

favorável. Usou da palavra o Vereador Rosinaldo Martins, em nome do Presidente 

cumprimento todos os Vereadores (as), público presentes e os que assistem pela 
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redes sociais, falar nessa tribuna dos nossos trabalhos a gente foi eleito pelo povo 

pra trabalhar e falar a  verdade e não vim aqui e mentir dizer aqui na tribuna que tem 

lixo fazendo aniversário pelo amor de deus, eu ando na cidade está suja, tem lixo 

mais o trabalho está sendo feito, tem uns lixo na cidade vem aqui falar do Prefeito 

não está trabalhando, não fez isso ou aquilo, eu fui eleito pra trabalhar pelo povo 

estou do lado do Prefeito até a hora que ele trabalhar certo, porque a partir do 

momento que não trabalhar certo eu não fico a favor dele, esse problema da água 

não é da Prefeitura é da Cosanpa, o Diretor jamais vai deixar os trabalhadores da 

Prefeitura fazer o trabalho que é do Estado, você está falando pelo teu povo e por 

aquele bairro. Pede aparte o Vereador Tonhão, essa questão da água vem de longos 

anos dentro do Município, creio que o Prefeito Kaká Sena, junto com o Governo do 

Estado, vai amenizar essa situação porque é ruim não ter água na torneira. Vereador 

continua com a palavra, outro dia foi lado aqui a Vereadora desafiava algum 

candidato a Deputado de algum Vereador aqui que já estivesse colocado uma 

emenda pro Município, eu falei o meu Deputado colocou uma emenda de cinco 

milhões e oitocentos mil, para o Município pra uma escola no bairro da Califórnia. 

Vocês ficaram de dá a resposta na próxima reunião mais não deram queria saber da 

Deputada dela qual foi a emenda que colocou pro Município, é muita perseguição 

eu nunca vi tanta perseguição torcendo que o trabalho do Prefeito dê errado e que 

o bairro do porto grande não dê certo mais é um dos bairros que vai ficar muito 

bonito, e o Prefeito começou a trabalhar tarde devido muito perseguição, mais 

levaram até um carro pipa velho daqui da cidade eu cobrei aqui e devolveram mais 

faltou devolver o rolo, se querem ajudar ajuda mais só querem atrapalhar, boa noite.                                    

Logo após o Presidente passou para 1ª parte: colocou em discussão a 16ª ata da 

reunião ordinária realizada no dia 02 de junho de 2022, a seguir aprovada por 

unanimidade dos Vereadores (as) presentes.  Colocou em discussões os pareceres da 

Comissão de Constituição e Justiça, com ressalva seja feito concurso público pra 

assumir o cargo, e da Comissão de Economia e Finanças do Projeto de Lei nº 

012/2021, autoria do Poder Executivo, Cria a Procuradoria Geral do Município de 

Salinópolis, e o Fundo de Honorários Advocatícios. Após as leituras dos pareceres 

acima citados não havendo manifestação ao contrário foram aprovados por 

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

nº 012/2021, Cria a Procuradoria Geral do Município de Salinópolis, e o Fundo de 

Honorários Advocatícios, autoria do Poder Executivo. Não havendo manifestação ao 

contrário na discussão do Projeto de Lei nº 012/2021, foi aprovado por unanimidade 

dos Vereadores (as) presentes. Colocou em discussão o parecer da Comissão de 
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Constituição e Justiça do Projeto de Lei nº 02/2022, autoria do Poder Legislativo, 

Institui Incentivos ao Desenvolvimento do Cicloturismo no Município de Salinópolis. 

A seguir o parecer acima citado foi aprovado por unanimidade dos Vereadores (as) 

presentes. Colocou em discussão o Projeto de Lei nº 02/2022, Institui Incentivos ao 

Desenvolvimento do Cicloturismo no Município Salinópolis, após a discussão do 

Projeto de Lei, foi aprovado por unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Colocou 

em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Projeto de 

Resolução nº 02/2022, altera o parágrafo 1º do Artigo 100, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Salinópolis, do horário de funcionamento das reuniões 

ordinárias. Usou da palavra a Vereadora Luna Gabriela, a questão da discussão do 

parecer que o nobre Vereador se pronunciou ali em relação a isso que eu não li não 

pode ser feito e não há sugestão, eu tenho feito todos os relatórios e pareceres 

infelizmente sem ajuda de vocês, leio sim, avalio, porém, existe uma palavrinha lá que 

faz toda a diferença no meu parecer que é sugerir, eu não determinei nenhuma 

alteração eu sugerir que nós avaliássemos essa questão conforme o Artigo 37 da 

Constituição, que são os princípios básicos que é a impessoalidade, moralidade, eu 

sugerir que nós avaliássemos inclusive ver o que está escrito se nós não estaríamos 

ferindo esse princípio, eu não coloquei lá que nós não estávamos ferindo, pedi que 

avaliássemos de não estar ferindo um princípio básico constitucional, então faz toda 

a diferença na interpretação do texto. Sugerir que fosse feito um plebiscito porque 

eu já fiz outros pareceres favoráveis com ressalva justamente porque é legal porque 

a ressalva é exatamente no caso feito no que o Presidente falou agora pouco, a 

ressalva foi de incluir no Projeto de Lei da questão de ser um cargo de concurso 

público. A questão do plebiscito a gente sabe que é um ato da população de 

relevância de matéria aos meus olhos no princípio da moralidade eu entendo 

perfeitamente que existe decisões interna da Câmara e a Resolução é uma questão 

interna e por isso Vereador eu sugerir considerando a presença da população, haja 

vista se a gente vive falando que a Câmara Municipal é a casa do povo e a casa de 

leis, nós vamos mudar o horário pra um horário comercial durante a semana aonde 

a população ativa trabalha dificilmente terão como participar da reunião. Eu penso 

que nós estaríamos tirando indiretamente esse direito da população de vir participar 

no horário porque não é uma participação direta que vai por exemplo justificar se o 

empregador hoje eu quero ir na Câmara, assistir a reunião então vou com o meu 

patrão dizer vou pra câmara pra assistir a reunião, não vai ser justificado e o patrão 

vai colocar falta por quê de fato não é um  direito garantido mais se tem um horário 

que dê acesso a população, porque eu penso dessa forma porque aqui nesta Casa 
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de Leis, a gente aprova questões pertinentes ao povo isso é só um Projeto de 

Resolução, a maioria das aprovações e discussões elas são para o povo, fazer uma 

reunião em um horário que a gente não vai dá acesso a essa população e que ainda 

sim em rede social são o mínimo de assistir essa reunião, eu penso que nós vamos 

estar diretamente coibindo o acesso da população, mais eu insisto dizer que eu não 

determinei no parecer sugerir ao Vereadores pensar na população isso que eu  

gostaria de justificar, quando você falou Vereador deu a entender que eu determinei 

sugerir que analisássemos pra não ferir a Constituição, obrigada.  Vereador Antônio 

Carlos, usou da palavra, disse que entendo sim Vereadora, mais acho que não 

estamos atropelando as Leis, é de suma importância pra todos nós e pra comunidade, 

concordo com o horário da mudança das reuniões ordinárias. Vereador Dalte Gomes, 

usou da palavra, é a favor da mudança do horário das reuniões ordinárias, porque a 

comunidade dos interiores vem pela parte da manhã pra cidade, justamente porque 

tem o horário certo dos ônibus. Vereador Marcelo Pinheiro, é importante avaliar e o 

principal de tudo é o favor da população durante o dia e noite, sejamos ativos nas 

comunidades, e concordo com a mudança do horário das reuniões ordinárias e com 

o posicionamento do Vereador Dalte Gomes. Vereador André Barros, cumprimentar 

a fala dos Vereadores, concordo com as palavras do Vereador Dalte, e sou a favor da 

mudança do horário das reuniões ordinárias. Vereador João Erivaldo, sempre 

acompanhei as sessões anteriores da Câmara, dizia será que o povo não tem vez e 

hoje estamos aqui porque fomos escolhidos pelo povo, e concordo com a mudança 

do horário das reuniões ordinárias. Após a discussão a Vereadora Luna disse que 

entende que o meu voto e da minha amiga Vera são votos perdidos, porém não deixo 

de colocar a minha posição e meu pensamento em relação a essa questão, e posso 

dizer da questão do Dalte, muito pertinente porém que o povo do interior ter esse 

horário de trabalho, dizer que o povo pode sair mais cedo  nenhum patrão vai deixar 

o empregado sair as 9:00 hs pra assistir reunião na Câmara, mais entendo o 

entendimento de  vocês respeito a questão da população sei da dificuldade do acesso 

fui muitas vezes pro São Bento quando trabalhava na Secretaria pegava aquela 

estrada sei e vivi a dificuldade sei que não é fácil, tenho empatia a todos os amigos 

mais infelizmente ninguém está livre aqui dentro na cidade na porta de casa ou em 

qualquer lugar nós não estamos livres nem seguros. O fato de eu não concordar a 

troca de horário não significa dizer Presidente que eu não estou tendo empatia em 

relação a segurança dos meus amigos, porque de qualquer forma aconteceu situação 

aqui dentro da casa, então poderia acontecer em qualquer lugar e aconteceu aqui 

cheio de segurança. Pra mim é viável no horário da manhã, tenho 02 filhos pequenos 
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e deixar eles a noite, eu sempre tenho que ter uma rede de apoio e fica mais difícil 

pra mim a noite, gostaria de dizer aos amigos do fato de eu pensar assim não estou 

sendo antipática em relação ao trafego e dificuldade do acesso de vocês de forma 

alguma, porque ninguém está livre de passar por qualquer situação, espero que nós 

sejamos protegidos na saída, na entrada de casa. Pede a palavra a Vereadora Vera 

Lucia, manifestei sobre esse assunto que está sendo discutido não vejo porque não 

aprovar mais não vai mudar em nada tanto faz pela manhã ou a noite, acredito que 

nenhum de nós não estamos correndo nem um risco sobre essa Casa. Até porque 

povo está interessado na prática de cada um de nós do que se faz, claro que esse 

horário é bom e aprovo sim não tem problema nenhum, obrigada. Pede a palavra 

Vereador Eron Teixeira, quando deu entrada no Projeto de Resolução, levou em 

consideração por algumas pessoas que dizia não podia vim pela parte da noite, 

assistir a reunião, o meu voto ele pender um pouco pra esse lado levando em 

consideração a segurança dos Vereadores, porque sempre quando termina a reunião 

para os Vereadores que moram distante da cidade se chegaram em paz nas suas 

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

Constituição e Justiça do Projeto de Resolução nº 02/2022. Os Vereadores: João 

Erivaldo da Silva, André Luiz de Barros Figueiredo, Antônio Carlos Gonçalves Rufino, 

Dalte do Rosário Gomes, Rosinaldo Martins Miranda, José Raimundo Souza da Silva, 

Marcelo Sandro Araújo Pinheiro, votaram a favor da mudança das reuniões ordinárias 

sem plebiscito, a seguir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Projeto 

de Resolução nº 02/2022, foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 

Colocou em aprovação o Projeto de Resolução nº 02/2022, aprovada por 

unanimidade dos Vereadores presentes. Logo após o Presidente deu por encerrada 

a sessão, marcando a próxima para o dia 23 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, 15 de junho de 2022. 
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