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Ata da 20ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 04/08/2022.  

  

Aos 04 dias do mês agosto 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 9:00hs o Sr. 

Presidente iniciou a reunião solicitando ao 1º Secretário, fazer a chamada nominal 

dos senhores Vereadores e Vereadoras, de acordo com o livro de presença estavam 

10 Vereadores (as) presentes, faltas justificadas dos Vereadores João Erivaldo,  Argeo 

Corrêa, José Raimundo. Depois o Presidente pediu 01 minuto de silêncio pelo 

falecimento da sogra do Vereador João Erivaldo. Logo após passou para o grande 

expediente, para apresentação de indicações, Projetos de Leis e resoluções. Vereador 

Eron Teixeira, apresentou (01) indicação para o Prefeito Municipal, autorizar a 

Secretaria Municipal de Obras, a pavimentação da via que dá acesso da Vila de 

Coremas para a localidade do entroncamento. A seguir o Presidente passou para 

assuntos livres. Pede a palavra o Vereador Denys Lucio, bom dia a mesa diretora, Srs. 

Vereadores (as), Presidente vou ser rápido, é só pra no final do nosso primeiro 

semestre pra que em agosto nós pudéssemos fazer uma sessão solene pra 

homenagear aquelas pessoas que prestaram de uma forma serviços na nossa cidade 

através de grupos folclóricos comentei com a Vereadora Roberta, que cada Vereador 

pudessem trazer o nome pra que nós pudéssemos homenagear, eu já tenho o nome 

vamos fazer um oficio que seja constatado em ata pra que o senhor possa marca 

data, porque é dia 22 de agosto o dia do folclore. Temos vários grupos na cidade e 

cada Vereador apresente a pessoa indicada pra ser homenageada, bom dia a todos.           

Usou da palavra Vereadora Roberta Gaia, bom dia a todos, em seu nome Presidente 

cumprimento a mesa diretora, aos senhores Vereadores (as) e funcionários e ao 

público que assistem pelo portal da Câmara, faço uso da palavra livre pra justificar a 

minha ausência na sessão solene de abertura, como estou cursando o Curso de 

Licenciatura em Geografia, o meu curso é intercalado passa julho até a metade de 

agosto estudando hoje até já faltei. Também gostaria de agradecer a Deus por mais 

um semestre que está iniciando que seja de paz, e possamos fazer os nossos 

trabalhos a qual nós fomos eleitos, e dizer que todo mundo fala assim, Vereador tirou 

o mês de julho férias, a gente não vem pra reuniões mais o trabalho continua isso 

aqui é por todos, porque a pessoa falar algo sem ter uma afirmação verdadeira traz 

problema, a gente não tira férias estamos sempre trabalhando por mais que eu 
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estude de manhã ou a tarde mais no intervalo estamos pra organizar a situação de 

um ou de outro e o horário de chegarmos a noite em casa é de 22:00 hs, e poder 

agradecer a Deputada Paula Gomes, pelo desempenho que vem tendo junto 

Assembleia em relação ao nosso Município, pela atuação que tem com o Governador 

da necessidade do nosso Município, da limpeza das vias públicas solicitando as 

máquinas pra vim, a perfuração de mais um poço no bairro do atlântico. Então a 

gente pode observar que ela tem sim fazendo o papel dela, embora tenham pessoas 

que tentam deturpar ou falar ao contrário mais a população sabe, vê o quanto está 

sendo desenvolvido, se formos buscar os projetos e as emendas que ela destinou 

somente para o Município vocês terão uma surpresa inclusive já fiz a leitura disso 

aqui, ela não faz só para o nosso Município, então temos que dá os parabéns a 

Deputada Paula Gomes, no mais agradeço a todos e um bom dia. Pediu a palavra o 

Vereador André Barros, cumprimentando o Presidente, Vereadores (as) público 

presentes, bom dia a todos. Sr. Presidente faço uso dessa tribuna para agradecer da 

nossa volta desse segundo período, também prestar a nossa solidariedade ao 

Vereador João que perdeu a sua sogra e que Deus possa dá o conforto a todos nesse 

momento da dificuldade muito grande. Também vimos nesse mês vários assuntos 

relacionados a praia da atalaia, quanto a questão do lixo isso foi muito comentado. 

Isso entra ano e ano a gente ver essa situação, a gente é perguntado na rua pelas 

pessoas o que é que vocês estão fazendo a respeito disso Vereadores, eu acho que 

pra resolver esse problema da atalaia tem que ter uma ação conjunta do Governo 

Federal, do Estado e Prefeitura, porque é uma praia muito grande só pro Município 

fiscalizar é muito complicado, em agosto vai ter uma reunião em relação a 

padronização das barracas. Desde já agradecer o Governo do Estado Helder Barbalho 

pelo recurso que vai mandar pra padronizar as barracas da atalaia, e só amenizar essa 

situação quando não entrar carro na praia, e do recurso da obra do maçarico, em 

parceria com a Prefeitura quanto a questão dos maquinários, do convênio do asfalto 

que o Prefeito vai receber é o momento que Salinas está recebendo a maior parte de 

recursos financeiros na história do Município. Temos que falar nesta tribuna de 

maneira bem clara que a nossa população possa estar entendendo. Outra questão é 

da baixada do porto grande, foi o que a Vereadora Roberta falou em relação a nossa 

lida de Vereador e o mês de julho a gente está andando nas ruas da nossa cidade 

ouvindo a população, estivemos na baixada do porto grande ouvindo alguns 

moradores vimos a satisfação deles em relação ao trabalho feito pela Prefeitura de 

Salinópolis, agradeço ao Prefeito Kaká Sena pelo seu empenho e assumindo o seu 

compromisso de campanha com o povo da baixada do porto grande, muito 
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obrigado. Fez uso da palavra a Vereadora Luna Gabriela, bom dia a todos, 

cumprimentando a mesa diretora, Vereadores (as) a população que nos 

acompanham pelas redes sociais, já tinha anotado justamente da questão da atalaia, 

porque parece que o mês de julho é o sinônimo do mês  de julho é da praia da atalaia 

até porque não conseguimos identificar outra Salinópolis, julho é a atalaia já é 

referência do mês, infelizmente eu vi um vídeo do Jornal Liberal, passou umas senas 

absurdas e catástrofes ambientais absurdas na nossa praia pois é um cartão postal, 

como o senhor falou isso não é de hoje a gente tem uma vida na mesma situação e 

sempre o final de feriado do mês de julho nós temos essas catástrofes ambiental que 

acontece dentro do Município, precisamente na praia da atalaia que infelizmente não 

fica só lá, acontece também muito lixo encontrado na praia da Marieta, é uma reserva 

que não tem acesso direto como a praia da atalaia, mais tem sido diretamente 

prejudicada pela questão de poluição resíduos sólidos do atalaia, acaba trazendo pra 

outras praias, e o que a gente consegue observar em todos esses anos é que 

infelizmente  a questão de conscientização parece não fazer efeito talvez ela faça 

daqui a 15 anos, com as nossas crianças hoje porque elas sabem que não podem 

fazer isso e talvez tenham um resultado positivo em relação a conscientização mais 

agora não, e que a gente observa a necessidade de punir e tomar medidas mais 

drásticas. Ás vezes é complicado falar sobre ou tomar essas medidas porque se  

meche em questões políticas, econômicas sociais e nem todo mundo que ter a 

paciência de brigar por isso mais se a gente não olhar de fato agora o que está 

acontecendo nós como munícipes de Salinópolis, teremos grandes prejuízos 

ambientais econômicos e sociais daqui pra frente, como o Vereador falou eu gostaria 

de fazer esse apelo esse chamado de repente pra que nós mesmos eu me sinto tão 

pequeninha a  gente não consegue e todo mundo vem cobrar e dizer o que vocês 

estão fazendo eu sozinha não vou conseguir parece um tralhoto na beira da maré 

miúdo nessa questão, mais a gente precisa reforçar e se juntar porque o patrimônio 

é nosso nós tivemos a  provado agora dia 02 ( terça- feira) um projeto de lei que foi 

colocado na Alepa através da Deputada Paula Gomes, torna a praia da atalaia 

patrimônio material paisagístico ecológico do Estado do Pará, mais que forma vamos 

poder usar esse Projeto de Lei que de fato resolver essa problemática precisa ser 

punido, observo não sei se vocês pensam igual mais durante o dia parece que a 

destruição ecológica e ambiental ela tem uma proporção menor é mais possível de 

limpar e organizar junto mais o acesso noturno a praia da atalaia é um absurdo entra 

todo mundo sem dó nem piedade é uma curtição extraordinária que ninguém nem 

quer saber e quando amanhece as carretinhas são aquelas coisas absurdas é vidros,  
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latas, sem pudor nenhum o próprio show de acesso, e particularmente apesar de ser 

show maravilhosos a gente não costuma ter acesso dentro do Município a não ser 

no período de julho, eu acho uma afronta absurda de termos um show de tamanha 

potência dentro de um espaço de preservação ambiental,  ninguém quer saber estar 

tomando uma latinha e depois joga no chão como as garrafas, as pessoas pagaram 

valores orbitantes  e querem curtirem,  mesmo que sozinho a gente não consiga mais 

também somos responsáveis de alguma forma, então a gente precisa se organizar 

enquanto legisladores sentar e ver algumas alternativas nem que seja as questões 

extremas que vá mexer economicamente, gostaria de ressaltar da questão 

empresarial temos ai uns empreendedores grande que vieram pro Município, 

precisamente pra área da atalaia, da Gav Resort, Aqualand, tivemos até doação de 

um carro coletor de lixo do grupo Gav Resort pra limpar bacana mais eu ainda acho 

pequeno são grandes empresas, são valores exorbitantes que essas empresas 

recebem e no mínimo poderia ter um projeto dos próprios empresários nesse sentido 

do que fazem do atalaia a sua subsistência sua fonte de economia. Nós temos uma 

grande responsabilidade, tem um plano diretor do Município de  2017, tem uma 

regra que rege do sistema ambiental do Município, quando a gente ler o plano 

diretor a gente ver que nada funciona só existe no papel, gostaria de chamar atenção 

de todos nós porque sozinhos não damos conta, temos que conversar, fazer reunião 

e tentar nem que seja de uma forma mais dura e conscientização também os 

barraqueiros, as vezes ficamos com medo, receio político de falar sobre isso porque  

são amigos, parentes, mais a gente sabe que são pessoas que sobrevive a sua 

subsistência é da praia da atalaia, e quando visitamos sabemos que nada é feito por 

essas pessoas muito pelo contrário existem barracas que inclusive sujam até demais 

e não tem a consciência de limpar a área que ele está utilizando pra subsistência 

porque a praia e o meio ambiente de Salinópolis está pedindo socorro. A gente sabe 

que o desenvolvimento ele vai explorar isso é inegável, mas eu aprendi na Casa da 

Cultura com o Dr. de Ciência Costeira que a gente não vai preservar cem por cento, 

mais que a gente também não precisa explorar cem por cento, precisamos manter o 

equilíbrio porque senão a gente não tem nada, tudo é o meio ambiente e toda a 

questão econômica e social principalmente do Município de Salinópolis, é envolvida 

nesses espaços naturais porque fomos abençoados, Salinópolis se auto promove pela  

nossa estrutura paisagística mais eles estão pedindo socorro temos que fazer o  nosso 

papel. Pede aparte o Vereador Eron Teixeira, esse mês passado fui numa reunião na 

Promotoria de Justiça, com o Dr. Gustavo, o Dr. Santino estava lá, o Vereador João 

estava presente, o qual conversamos sobre a praia da atalaia, disse que toda vez que 
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um carro sai da atalaia e quando vai ser lavado tem a cerca de 02 kilos de areia sai 

do carro, quanto a limpeza da praia só com ancinho não dão conta e graças a deus 

o governador assinou um convênio pra construir a orla é um passo gigante que ele 

está dando, também quero me congratular com o Promotor, também fomos 

confrontado quanto a morte daquela criação que morreu na piscina do Resort, como 

a Câmara estava em recesso, mais todo lamentou e a gente fica preocupado com a 

reação mais tarde do povo de ter acontecido isso, ele nos chamou pra que fizéssemos 

uma lei, porque já tem em Belém, Rio de Janeiro, que obriga os hotéis que tem 

piscinas ter guardas vidas, ele deu a minuta depois vou dá para todos os Vereadores. 

Continuando com a palavra a Vereadora, acho de suma importância essa Lei, essa 

questão do falecimento da criança gerou discussão e comoveu em todas as famílias, 

houve uma nota que tinha guarda vida até as 18:hs, se à piscina tem acesso a bebida 

alcoólica até tarde da noite independente de ter crianças essa questão pode 

acontecer com adulto e todos correm risco. Pede aparte a Vereadora Roberta Gaia, 

como as discussões são pertinentes e precisam ser feito por nós então senhor 

Presidente que possa marcar essa reunião pra possamos estar discutindo isso e que 

não fique só agora essa discussão. Continuou com a palavra, a partir do momento 

que tenha a orla a gente pode estar proibindo entrada de carros, acredito que a única 

praia que tem esse acesso como nosso patrimônio, daqui pra frente temos que tomar 

decisões drásticas mais que seja significativa, obrigada bom dia a todos. Pediu a 

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

Vereadores (as), público presentes, não poderia deixar de vir a esta tribuna ouvindo 

atentamente as palavras dos Vereadores, quando se fala na questão do lixo isso é de 

muitos anos, sobre a atalaia como a Vereadora no mês de julho atenção está voltado 

pra praia da atalaia, tem que ter conscientização não adianta Prefeito, Governador, 

em relação a praia da atalaia, se a população não for tiver consciência, tem que fazer 

leis municipais pra que essa pessoas possam ser punidas, sempre falo nessa casa de 

leis que os barraqueiros eles tem autonomia de colocar 30 mesas em frente da sua 

barraca, então tem que zelar por aquele espaço já que se dizem ser dono do espaço 

porque se cada barraqueiro fazer sua parte com certeza nós iremos ter uma praia 

mais limpa, porque é muito fácil comprar uma barraca na atalaia e depois não zelar 

pelo espaço. Enquanto existir shows e as garrafas de vidros vão ficar na praia porque 

o catador não leva as garrafas por não é útil pra eles, só vamos ver a praia limpa 

quando for proibido a entrada de carros, em outras cidades a gente não ver carros 

nas praias, esses problemas a ver só aqui em Salinas. Quanto a fatalidade que 

aconteceu com a criança na piscina do Resort, é uma empresa privada e ter que ser 
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responsabilizada são questões complicadas e a gente sai na rua somos cobrados, em   

rede sociais falando que Vereador só vem pra dormir e tomar café no final do mês o 

salário está na conta, seria bom se nós não tivéssemos responsabilidade e 

compromisso. Dizem que Vereador não faz nada mais muitos querem uma vaga de 

Vereador, bom dia a todos. Usou da palavra o Vereador Marcelo Pinheiro, bom dia a 

todos cumprimento a mesa diretora, Vereadores (as) público presentes e os que 

assistem pelo portal da Câmara, o assunto que está sendo muito bem discutido sobre 

a questão do lixo que está sendo jogado na nossa praia, que tem nós trazido conforto 

até mesmo no momento que a gente precisa desfrutar ao lado dos nossos familiares 

é um assunto que eu tenho sido cobrado bastante pela população que residem 

dentro do nosso Município. A gente sabe muito bem que as pessoas que vem de fora 

pra curtir a praia um final de semana com amigos e familiares, a grande pergunta que 

não quer calar aonde está o erro de tudo isso? É das pessoas que vem de fora os que 

moram aqui, dos barraqueiros, ambulantes, a gente não pode julgar culpa somente 

numa classe e esquecer as outras, nós como Vereadores a frente desse Poder 

Legislativo, a gente precisa sim Presidente sentar com os órgãos competentes pra 

que possamos discutir sobre essa situação pra que possamos dá um basta nisso, 

porque não adianta nós virmos aqui na tribuna falar e não resolver precisamos ser 

unir porque a solução é nesse caminho temos uma praia magnifica, eu 

particularmente aos finais de semana faço uso dela até pra fazer uma alta reflexão do 

meu dia a dia, podemos perceber que esse último final de semana muitas garrafas 

de vidros quebradas na praia correndo risco das pessoas cortar o pé, e precisamos 

acabar com essa sujeira tomar uma atitude e que venha surtir efeito e após uma noite 

de curtição encontrar a praia suja. Pede aparte o Vereador André Barros, inclusive 

queremos agradecer a equipe de limpeza da Prefeitura, que acaba o período das 

pessoas estarem na praia, a equipe da limpeza já vai limpar mais isso não basta tem 

quer ter uma ação conjunta porque o desenvolvimento do turismo ele é o meio de 

sobrevivência do nosso povo mais esse turismo ele tem que ser explorado de uma 

forma sustentável e ver a questão ambiental, sugerindo ao Presidente chamar os 

órgãos competentes estadual e federal, barraqueiros, ambulantes  para  ser discutido 

a questão dos lixos deixado na praia. Continua com a palavra, isso mesmo Vereador 

André, é muito importante que possamos sentar com essas pessoas discutir sobre 

essa situação querendo ou não Presidente, vem ferindo a gente porque somos todos 

cobrados, o que vocês tem pra fazer em relação a isso, muitas das vezes tem pessoas 

que não entendem e acham que a gente não estar fazendo nada, não é bem assim 

uma andorinha só não faz verão. Como Vereador vamos chamar essas autoridades 
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pra sentarmos e discutirmos e ver os meios pra que a gente possa diminuir tudo isso 

que vem causando pra nossa cidade. No mais quero só pra agradecer estou aqui 

firme e forte pra caminhar junto a essa situação e que no próximo ano de 2023, a 

gente não venha encontra esse cenário novamente se Deus quiser, muito obrigado 

um forte abraço do Vereador Marcelo Pinheiro a força que vem de Deus e do povo.                   

A seguir o Presidente passou para 1ª parte: colocou em discussões a 18ª, 19ª, atas 

das reuniões ordinárias realizadas nos dias: 15 e 23 de junho de 2022, a seguir 

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

as indicações dos Vereadores: Marcelo Pinheiro, pedindo para o Prefeito Municipal 

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

nova Brasília.  José Raimundo, pedindo para o Executivo Municipal, a perfuração de 

um poço artesiano no bairro do Atlântico II. Vereador Argeo Corrêa, solicitando para 

o Poder Público, a instalação de placas indicativas em toda a extensão da praia da 

atalaia. Não havendo manifestação ao contrário nas discussões das indicações foram 

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

passou para a 2ª parte: passando a Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de 

Lei nº 06/2022, autoria do Vereador André Barros, para estudo e parecer. Em seguida 

encerrou deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 18 de agosto 

no horário regimental. E para constar André Luiz de Barros Figueiredo,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, 04 de agosto 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  

 

05________________________________________________________ 

                    Antônio Carlos Gonçalves Rufino- Vereador DC 
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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   


