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Ata da 22ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 25/08/2022.  

  

Aos 25 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 

13 Vereadores (as) presentes. No horário do expediente o Presidente fez a leitura de 

02 ofícios: nºs 31 e 32/22, autoria das Vereadoras Roberta Graziele Pinheiro Gaia, 

Luna Gabriela Figueiredo de Santa Brígida, estão solicitando o parecer da Comissão 

de Finanças do Projeto de Resolução nº 01/22, dispõe sobre a criação da Procuradoria 

da Mulher na Câmara Municipal de Salinópolis, e a sanção dos Projetos de Leis nº 03 

e 04/22, aos direitos dos autistas no Município de Salinópolis. Logo após o Presidente 

passou para o grande expediente, para apresentação de indicações, Projetos de Leis 

e resoluções. Vereador Argeo Corrêa, fez a leitura de 05 ofícios, ser encaminhados 

aos proprietários dos seguintes postos de gasolina: AUTO POSTO NORTE EIRELI, 

POSTO IPIRANGA, POSTO SALINAS VIP, POSTO BOM JESUS, POSTO ALE, sobre o 

aumento da gasolina. Vereadora Roberta Gaia, fez a leituras de 03 ofícios, ser 

encaminhados para as Secretarias Municipais de Obras, Limpeza Urbana e Meio 

Ambiente: todos de caráter de urgência da feira da Pa-124 no bairro Bom Jesus, da   

limpeza dos esgotos que estão todos que dá acesso a Rua Josina de Araújo, e 

colocação de telas impedindo que os pombos entre pra dentro da feira. Vereador 

André Barros, apresentou (01) indicação, para o Poder Público interceder junto a 

Secretaria Municipal de Obras, construção de uma arena sintética na Vila de Cuiarana. 

A seguir o Presidente passou para assuntos livres. Pede a palavra a Vereadora Luna 

Gabriela, bom dia a todos gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Sr. 

Presidente, os Vereadores (as), servidores, a população que nos acompanham pelas 

redes sociais e as pessoas que estão aqui presentes, antes de mais nada gostaria de 

usar a palavra livre pra expressar o meu sentimento de satisfação, tivemos recente no 

sábado dia 20 a convenção dos nossos candidatos estamos num processo eleitoral, 

a convenção foi dos filhos da terra a nossa Deputada Estadual que vem a reeleição 

Paula Gomes, o nosso futuro Deputado Federal Paulo Henrique Gomes, dizer que foi 

uma satisfação gingante representar os meus amigos Vereadores e discursar 

aproximadamente 20 mil pessoas, pra mim é tão satisfatório especialmente por ter 
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representado o meu grupo e pessoas e candidatos com referência política e de 

trabalho, então nada mais seguro do que levar o nome de quem se confia e de quem 

realmente faz valer o seu mandato. Falar sobre as nossas atividades há mais de 02 

semanas temos seguido um cronograma de atendimento de demanda e de 

denúncias, eu, o Vereador Denys, Vereadora Roberta, infelizmente as demandas que 

nós foram passadas e as denúncias que nos foram citadas é tristemente são 

evidencias, são fatos e verídicas e a gente lamenta muito de ter encontrado essas 

situações, fomos visitar na cidade alguns postos de saúde, eu trabalhei na saúde por 

um bom tempo quando me deparei com a realidade do descaso da falta de médico, 

falta de enfermeiros, de insulina NPH vencida e sendo aplicada em pacientes que 

estavam com pico inclusive de diabetes mais o paciente procurou o Ministério 

Público, levou a situação e mostrou as provas infelizmente a gente lamenta de saber 

que estamos passando por um descaso da saúde pública dentre da cidade. Nós 

tivemos a oportunidade semana passada de visitar o triangulo que são as vilas de 

Santo Antônio, São Bento, Derrubadinho, e mais tristes nós voltamos porque a 

estrutura não é de descaso é de completo abandono, assim o Posto de Santo 

Antônio, faça até uma referência aquela comunidade peço perdão a vocês por terem 

que passar por isso e terem que depender duma estrutura daquela que está a ponto 

de cair na cabeça das pessoas, farmácias sem ar condicionado e energia, todo mundo 

sabe que a medicação precisa de ar condicionado pra ter a qualidade da medicação 

que remédios são esses entregues a população que não tem nem a conservação 

adequada, fomos na unidade do São Bento nem termômetro não tem os aparelhos 

de verificar pressão arterial são das técnicas de saúde porque o posto não tem, a 

condição da sala de observação está pior do que um sistema penitenciário, ai você 

olha na medicação controlada está irregular, olha na prometasina que é um 

antialérgico está zerado, você pensa lá no triangulo numa vila de difícil acesso a 

pessoa chega com crise alérgica e não tem medicamento antialérgico precisa vir toda 

aquela estrada pra chegar ao Hospital Regional, pro atendimento adequado 

infelizmente o que nós vivenciamos foi triste, estivemos em visita no bairro do viana 

a pedido da população esse bairro ele padece em lixo doméstico passa mais de 07 

dias com lixo podre nas frente das residências porque não tem a coleta adequada do 

lixo, em frente da minha casa ele coleta todo dia o lixo doméstico não sei porque 

acho porque eles pensam que a gente não sai na rua pra ver a realidade da 

população, mais agradeço porque tem nos procurado e cada demanda que a gente 

leva pra rede social e posta nas nossas páginas as denúncias são muitas maiores eu 

só lamento por isso, vi até recente nós fomos pela travessa traíra, pela escola que 
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ainda não está funcionando porque falta a parte elétrica, os alunos não estão 

estudando, enfim foi tanta de pompa na inauguração mais não está tendo aula na 

Escola Raimundo Nazaré, e a rua está raspadinha no outro dia levaram o candidato 

santa campanha eleitoral dá até vontade de ter campanha o ano todo pra ver se as 

coisas funcionam isso é só uma satisfação dos nossos trabalhos que temos feito e do 

que temos acompanhados, dizer a população que fiquem a vontade pra nos 

mandarem as demandas porque estamos aqui pra isso não viemos a serviço do 

Prefeito, viemos a serviço do povo e pode contar conosco muito obrigada a todos.                                                                                

Usou da palavra o Vereador Tonhão, Sr. Presidente, Srs. Vereadores (as) público 

presentes e os que assistem pela rede social, bom dia a todos, a minha vinda aqui na 

tribuna, na última sexta-feira estive em Belém, na convenção do meu candidato a 

Deputado Estadual e Federal Drª Alessandra e Erico Monteiro, com mais de 20 mil 

pessoas, foi muito grato por ser convidado e participar desse grupo político que eu 

tenho certeza que tem muito a fazer pelo Estado do Pará. Na última terça-feira 

estivemos em Belém com os demais colegas Vereadores, aonde sentamos com o 

nosso candidato ao senado Mário Couto, uma conversa muito boa e agradável se 

Deus quiser vai ser eleito o nosso Senador, tem trabalho aqui em Salinas, Cuiarana, 

mandou construir a igreja católica da Vila do Alto Pindorama, quando era Senador 

estão temos que agradecer, como estamos falando em ano de eleição no almoço que 

tivemos quinta-feira num restaurante em Belém, se falando de eleição aonde eu, e os 

Vereadores do grupo político me lancei uma suposta candidatura à presidência dessa 

Casa de Leis. Mas me parece que no meu do grupo político gerou um desconforto 

muito grande eu falei que sou candidato porque alguns dias atrás em conversa com 

o Prefeito Kaká Sena, estava presentes os Vereadores Marcelo Pinheiro, Rosinaldo 

Miranda, eu falei que não abriria a mão de ser candidato a presidência dessa casa de 

leis, aonde o Prefeito disse estar certo é um direito de todos, mais eu quero aqui 

afirmar se eu conseguir fazer a mesa e ter a maioria dessa casa de leis eu serei 

candidato sim,  com ou sem o apoio do Prefeito, é um direito que eu tenho de exercer 

o meu mandato exercer a democracia como todos os colegas Vereadores tem por 

direito a se lançar como o Vereador Denys, sempre eu tive nesta casa respeito por 

todos os Vereadores, pelo Prefeito, não estou fazendo oposição ao Prefeito até 

porque me considero do grupo, mais no ano passado quando ele veio até a mim pra 

ser Presidente dessa casa, falei que não porque eu tinha dado a minha palavra ao 

senhor, eu sou um homem de uma palavra que ainda vale muito, eu disse que não, 

o senhor sabe da suposta conversa que inventaram que o senhor tinha tido com o 

Sr. José Maria sentei no gabinete conversei com o senhor disse que eu não acreditava 
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nisso porque o senhor é um homem de caráter, cidadão de bem eu não tenho o 

senhor nessa conta, eu disse que não dei a minha palavra ao Vereador Eron, e não 

volto atrás. Numa conversa com o Vereador Denys, ele apenas perguntou quem seria 

o candidato a presidente para o ano de 2022, eu disse é o Vereador Eron, ele 

respondeu não é você, aí inventaram que seu estava atrás da oposição pra ser 

candidato a presidente traindo o Vereador Eron. Como agora inventaram e já falaram 

para o Prefeito que eu tinha juntamente com o vereador Marcelo Pinheiro, procurado 

a oposição, eu não vejo senhores e senhoras como oposição, porque tudo o que vem 

pra essa casa vocês votaram a favor, tinha procurado pra ser candidato eu não fiz isso 

mas se for preá fazer eu faço porque os votos dos senhores (as) é igual ao nosso os 

mesmos direitos de votar não tem diferença nenhuma, mais agora afirmo o meu 

compromisso agradeço os Vereadores Marcelo Pinheiro, Argeo, pelo apoio que vocês 

tem me dado eu quero sim ser candidato não vou dizer que vou ser o Presidente da 

Casa, porque quem ganha é a maioria mais digo o seguinte, tenho respeito pelo 

Prefeito, quero vir pelo lado dele com o apoio ou seu apoio se eu conseguir ter a 

maioria,                                                                  

 

 

 

 

 

 

Pede aparte o Vereador Eron Barros,  

 

 

 

 

 

 

 

Fez uso da palavra o Vereador José Raimundo,  

 

 

 

 

 



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

 

 

5 [Data] 

 

 

 

Pede aparte o Vereador João Erivaldo,  

 

 

 

 

 

Usou da palavra o Vereador Rosinaldo Martins, bom dia a todos cumprimento a mesa 

diretora, Vereadores (as) público presentes e os que assistem pelo portal da Câmara,  

 

 

 

 

 

Pede a palavra a Vereadora Roberta Gaia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fez uso da palavra o Vereador André Barros,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pediu a apalavra o Vereador Marcelo Pinheiro, do Vereador Marcelo Pinheiro a força 

que vem de Deus e do povo.                   
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Pediu a palavra o Vereador João Erivaldo,  

 

 

 

 

Usou da palavra a Vereadora Vera Lúcia, 

 

 

Fez uso da palavra o Vereador Dalte Gomes,  

 

 

Pede aparte o Vereador João Eriuvaldo, 

 

 

 

Usou da palavra o Vereador Denys Lucio, 

 

 

 

Pediu a palavra o Vereador Argeo Corrêa, 

 

 

 

 

 

Fez uso da palavra o Vereador Eron Teixeira,       

 

A seguir o Presidente passou para 1ª parte: colocou em discussão 21ª, ata da reunião 

ordinária realizada no dia 18 de agosto de 2022, a seguir foi aprovada por 

unanimidade dos Vereadores (as) presentes.  Colocou em discussão a indicação do 

Vereador João Erivaldo, pedindo para o Prefeito Municipal autorizar a Secretaria 

Municipal de Obras fazer o mapeamento dos bairros da California e América, a foi 

aprovada por unanimidade dos Vereadores (as) presentes. A seguir o Presidente 



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

 

 

7 [Data] 

 

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

Projeto de Lei nº 07/2022, autoria do Vereador Eron Teixeira, criando o PCCR dos 

funcionários da Câmara Municipal de Salinópolis. Em seguida encerrou deu por 

encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 01 de agosto no horário 

regimental. E para constar João Erivaldo,1º Secretário lavrei a presente ata, depois de 

aprovada será assinada pelos Vereadores (as) presentes. Palácio Manoel Pedro de 

Castro, Plenário Raymundo Nogueira Gomes, 18 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 

 

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  
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11__________________________________________________________ 

                 Luna Gabriela Figueiredo de Santa Brígida- Vereadora PL  

 

 

12__________________________________________________________ 

               Marcelo Sandro Araújo Pinheiro- Vereador Podemos   

 

 

13__________________________________________________________ 

              Vera Lucia de Souza Henrique- Vereadora Democratas   


