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Ata da 19ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 23/06/2022. 

   

Aos 23 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 (as), de acordo com o livro de 

presença estavam 09 Vereadores (as) presentes, falta justificada dos Vereadores 

Antônio Carlos, Sandro Marcelo, Vereadora Luna Gabriela. A seguir o Presidente 

passou o grande expediente para entradas de indicação, projetos de leis, resoluções.  

Vereador José Raimundo, apresentou (01) indicação ao Prefeito Municipal, autorizar 

a Secretaria Municipal de Obras, a perfuração de um poço artesiano no bairro do 

atlântico II. Vereadora Roberta Gaia Gabriela, fez a leitura do oficio nº 39/22, 

encaminhado para o Prefeito Municipal, reiterando 02 requerimentos aprovados por 

esta Casa de Leis, restauração da estátua da Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro, 

recuperação da ponte do carananzinho. Vereador Argeo Corrêa apresentou (01) 

indicação ao Prefeito Municipal, cópia para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

a instalação de placas de sinalização da em toda a extensão da praia da atalaia. 

Vereador Eron Teixeira apresentou (01) indicação ao Prefeito Municipal, autorizar o 

departamento de iluminação pública o serviço de posteamento em todo o bairro do 

porto grande. Logo após o Presidente passou para assuntos livres: Fez uso da palavra 

o Vereador José Raimundo, boa noite a todos nesse momento da palavra livre, quero 

falar do bairro do atlântico na semana que passou esteve sem água e havendo muita 

discussão na comunidade, sobre a responsabilidade da Cosanpa. Foi solicitado 

explicação a administração da Cosanpa, e nada foi feito estive que ir até a Prefeitura 

conversar com o Prefeito e dirigiu ao Diretor Regional de Castanhal, pediu explicação 

sobre a falta de água no bairro disse que era falta de manutenção mais danificou um 

poço perto da policlínica, queimou a bomba da caixa d’água e a população sofrendo 

com a falta de água e o Prefeito providenciou um carro pipa pra abastecer uma parte 

do bairro. Agradecer o Prefeito Kaká Sena, pela parceria em atender este Vereador 

que sempre está levando reivindicação da comunidade e sou atendido, dizer Prefeito 

estamos juntos e obrigado a todos. 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, Sr. Presidente domingo tivemos casamento 
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comunitário e da satisfação muito grande de estar fazendo essa solenidade no 

Ginásio da Escola Cecilia de Nazaré, 12 casais da Vila de Cuiarana casaram e 

agradeceram muito e inclusive estão querendo que seja realizado outro casamento 

comunitário. Desde já agradecer a igreja que se colocou a disposição de toda a sua 

equipe na realização desse casamento comunitário. Agradecer assessoria do 

Deputado Celso Sabino, foi uma satisfação muito grande pra todos nós que 

estivemos presentes na solenidade. Também falar da palestra da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará, com a participação da Deputada Nilse Pinheiro, e 

Vereadores das Câmaras Municipais de outros Municípios.  Falou que está sendo feito 

a perfuração de 03 poços na Vila de Cuiarana, agradeço ao Prefeito Kaká Sena em 

atender o meu pedido como de outros Vereadores, obrigado a todos. A seguir o 

Presidente passou para a 1ª parte. Colocou em discussão o requerimento nº 01/2022 

(Comissão Parlamentar de Inquérito CPI) prorrogando por mais 30 dias. Não houve 

manifestação ao contrário na discussão do requerimento, foi aprovado por 

unanimidade dos Vereadores(as) presentes. Em seguida o Presidente deu por 

encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 30 de junho encerramento do 1º 

período legislativo 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, 23 de Junho de 2022. 

 

 

01________________________________________________________ 

                       Eron de Carvalho Teixeira-Vereador Presidente Republicano    

 

 

02________________________________________________________ 

                       João Erivaldo da Silva- Vereador 1º Secretário PDT 

 

 

03________________________________________________________ 

                      André Luiz de Barros Figueiredo- Vereador 2º Secretário PL   

 

 

 

04________________________________________________________ 

                     Roberta Graziele Pinheiro Gaia- Vereadora PL  
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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   


