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Ata da 27ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 06/10/2022.  

 

  

Aos 06 dias do mês outubro 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 às 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 

12 Vereadores (as) presentes, falta justificada do Vereador André Barros. No horário 

de liderança, Vereador João Erivaldo usou da palavra, bom dia a todos  em seu nome 

cumprimento a mesa diretora Srs Vereadores (as) público presentes e os que assistem 

pela rede social, eu não poderia deixar de manifestar a minha alegria pelo resultado 

das eleições no nosso Município, como líder do partido PDT, tivemos uma votação 

muita expressiva do nosso Deputado Estadual reeleito Adriano Coelho, e do 

Secretário da SEPAP, quero agradecer todos os amigos e amigas que confiaram voto 

de confiança nessas duas pessoas sei que o jogo político é uma loteria tem os 

vencedores e os perdedores, o meu partido PDT conseguimos reeleger o Deputado 

Estadual mais federal não conseguimos, mais me sinto muito satisfeito de poder estar 

defendo a bandeira do trabalhador, agricultor, pescador, me colocaram aqui pra dá 

voz a essas pessoas, na campanha quando coloquei os cartazes na minha residência 

teve pessoas que faziam de propósito esse que é o teu Deputado, eu dizia a lei de 

Deus ela não falha porque o que faz hoje amanhã tu vai colher e quem rir por último 

sorrir  melhor, hoje demos a resposta dentro da minha comunidade pra essas pessoas 

que estão denegrindo a minha pessoa cuida mais da vida dela, deixa eu trabalhar 

porque o povo me colocou aqui pra levar uma voz que não tínhamos na nossa 

comunidade. Dizer que o nosso Município está no rumo certo e o povo nos ouviu e 

o PDT de Salinópolis, está fechado com o Prefeito Kaká Sena, muito obrigado a todos.                            

Vereadora Roberta Gaia, usou da palavra, bom dia a todos cumprimento a mesa e 

demais Vereadores (as) público presentes e os que nos assistem pelo portal da 

Câmara, gostaria de falar em nome da bancada vista como oposição em nome das 

Vereadoras Luna, Verinha, Vereador Denys Lucio, agradecer também a nossa 

população de Salinópolis, a qual nós tivemos 02 mais votados no nosso Município, 

bem como o Vereador acabou de falar uma coisa que não seja da vontade de Deus, 

apesar de todos os impasses eles foram os mais votados isso com muito orgulho, 
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candidato a Deputado Federal Paulo Henrique Gomes, dez mil votos, Deputada 

Estadual Paula Gomes, cinco mil votos, agradecer ao nosso povo de Salinas pelo 

trabalho reconhecido, nesse momento também faço uso da palavra para ler uma 

Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. José Maria da Silva, ocorrido em 05 de 

outubro, o Presidente pediu 01 minuto de silencio. Vereador Dalte Gomes, fez uso da 

palavra, para agradecer os votos que a nossa população deu para o Governador do 

Estado do Pará- MDB, faço parte desse partido, agradecer também pelo nosso 

Deputado Estadual Luth Rebelo, pela expressiva votação no nosso Município porque 

a população de Salinas, está vendo que o nosso Prefeito com uma liderança boa 

porque quando o caboclo é bom de voto é mostrado nas urnas isso já demonstrou 

no nosso Município. Também agradecer a votação no São Bento, aonde eu moro foi 

uma porrada que o homem deu e agradeço aos Deputados Federal eleitos Antônio 

Doido, Junior Ferrari, vão ajudar o Prefeito nesses dois últimos anos e tenho certeza 

que vem pra uma reeleição e vai ganhar e agradeço toda a população que foram as 

urnas votar e dá essa votação para o Prefeito, muito obrigado a todos. Usou da 

palavra o Vereador Tonhão, cumprimento a mesa, srs. Vereadores (as) bom dia a 

todos, aproveitando a palavra livre agradeço a Deus e todos os salinopolitanos não 

foi uma votação boa para os meus candidatos a Deputado Estadual e Federal, mas a 

gente tem que agradecer e esperamos que eles olhem por Salinas e vejam o esforço 

que tivemos pra colocá-los, e que tragam emendas pra Salinas pra ajudar o 

crescimento desse Município. Não poderia de vir aqui externar as minhas 

condolências a um pai de família que ontem em seu roçado sofreu enfarte e faleceu 

nosso amigo Arnaldo, muito obrigado fiquem com Deus. Vereador Sandro Marcelo, 

fez uso da palavra, Presidente em seu nome cumprimento a mesa, Srs. Vereadores 

(as) público presentes, quero também agradecer com muita gratidão a oportunidade 

que as pessoas e amigos do Vereador Marcelo Pinheiro, depositaram no último 

domingo indo até as urnas votando no Deputado Estadual Igor Normando, o qual é 

o Presidente geral do Estado do Pará, então não poderia deixar de vir a tribuna fazer 

esses agradecimentos aos 303 votos que nós conquistamos não foi aquele trabalho 

de formiguinha que você paga cem ou duzentos, pra ganhar votos em cima daquele 

momento que todos praticamente gostam de usar pra ter uma votação expressiva. 

Através do trabalho do Vereador Marcelo Pinheiro, a gente vem trabalhando no 

decorrer de um ano e nove meses, conquista  o carisma da nossa comunidade lembro 

muito bem que no último pleito municipal tivemos 220 votos fui o décimo terceiro 

desta casa, então a gente acredita que o nosso trabalho estar no caminho certo e 

vamos continuar dando atenção as nossas comunidades porque a população merece 
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e agradeço a Vila do Santo Antônio de Urindeua, que nos deu o total suporte sendo 

coordenado pelo meu grande amigo Dom morador da Vila, das vilas de Santa Rosa, 

Bandeira Branca, Enseada, Macapazinho, e da comunidade da cidade de Salinópolis. 

Agradeço as pessoas que depositaram seu voto no Deputado Federal Celso Sabino, 

bem votado no Estado do Pará, no mais um forte abraço do Vereador Marcelo 

Pinheiro. Fez uso da palavra o Vereador Argeo Corrêa, em seu nome Presidente 

cumprimento a mesa, Srs. Vereadores (as) e os que assistem pelo portal da Câmara, 

dizer que nesse último domingo o povo brasileiro foram depositarem seus votos nas 

urnas, sou partidário do MDB e parabenizar o Governador do Estado do Pará, pelo 

alcance de três milhões de votos, sendo o Governador mais votado do Brasil. 

Parabenizar todos os 13 Deputados Estaduais do MDB, que fizeram a maior bancada 

na ALEPA, o meu Deputado que apoiei Roni Silva, teve aqui com o meu apoio 397 

votos, a Deputada Federal Renilce Nicodemos, teve 914 votos aqui em Salinas, 

agradecer aos meus amigos que estiveram comigo, com Roni Silva, com o 

Governador do Estado, falar da frase do Governo do Estado ontem esteve com o 

candidato a Presidente  da República Inácio Lula da Silva, não adianta a pessoa 

declarar apoio e ir pra casa, declarar apoio e ir pra campo e obrigado a todos. A seguir 

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

Projetos de Leis e resoluções. Vereador João Erivaldo, apresentou (01) indicação ao 

Prefeito Municipal, autorizar a Secretaria Municipal de Obras, seja feito o serviço de 

terraplanagem e pavimentação asfáltica das ruas do bairro da américa, Califórnia, 

trevo. Vereador Sandro Marcelo, apresentou (01) Projeto de Lei nº 108/2022, institui 

data comemorativa do aniversário de Salinópolis. Vereadora Roberta Gaia, reiterou 

requerimento autoria da Vereadora Luna Gabriela, pavimentação asfáltica do final da 

Rua José Santana do Nascimento, bairro São Tome. Vereador Argeo Corrêa, 

apresentou (02) indicações ao Prefeito Municipal, pavimentação asfáltica, meio fio, 

da Vila PH, localizada no bairro guarani II, e distribuição de carradas de aterro para 

os moradores do bairro do porto grande. Logo após o Presidente passou para 

assuntos livres, usando da palavra o Vereador André Barros, bom dia a todos, 

cumprimentando a mesa diretora, amigos salinenses que nos acompanham pelo 

portal da Câmara, usando esse momento da palavra livre e agradecer pelas eleições 

que tivemos no nosso Município, onde conclamou a vitória do Governador Helder 

Barbalho, muito tem feito pelo nosso Município merecedor dos votos salinopolitanos. 

Quero aqui agradecer o nosso Deputado Estadual reeleito Adriano Coelho, 1.044 

votos, Deputado Federal Celso Sabino, dos demais candidatos dos Vereadores que 

foram eleitos e a gente espera que a partir de janeiro de 2023, possamos receber em 
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troca os benefícios para o nosso Município, porque só Prefeito sozinho não tem como 

fazer as coisas precisamos de parcerias emendas do Governo Federal e Estadual, pra 

poder levar melhorias pra cá como eu já falei o nosso Município é urbano diferente 

de outros Municípios, então chegou o momento de irmos atrás dos nossos 

deputados pra trazerem recursos pra que o Prefeito possa desempenhar seus 

trabalhos neste Município. Sentimos muito o Deputado Geovani Queiroz não ter sido 

reeleito é um lutador da agricultura familiar no Estado do Pará, desde já muito 

obrigado e u m bom círio a todos. Vereador José Raimundo usou da palavra, bom 

dia a todos os presentes, o que me traz a tribuna para agradecer a população de 

Salinas, lideranças pelo 417 votos ao Deputado Federal Paulo Bengton, dizer que 

estamos juntos novamente numa reeleição se assim o Deus permitir, falar do 

Deputado Estadual Luth Rabelo 5.300 votos agradecer as lideranças que fizeram parte 

deste marco que a partir de janeiro venha os benefícios, agradecer o Prefeito de ter 

colocado o liquido precioso pra comunidade da Califórnia, há muitos anos não eram 

olhados e hoje posso dizer que essa comunidade vai ter água nas torneiras, 

parabenizar o Prefeito pelo marco histórico na nossa cidade, dizer que teve até gente 

que passou mal mais infelizmente a política é assim tem pessoas que ganham e tem 

os que perdem e graças a deus pra nossa vitória, os nossos deputados ganharam e 

daqui pra frente não tem ninguém pra atrapalhar os trabalhos e seguimos firmes e 

fortes, agradeço meu amigo Francisco que esteve comigo na batalha, dizer que os 

417 votos conseguimos com muita luta mais com parceria certa e daqui pra frente 

começa a nossa campanha, muito obrigado. Fez uso da palavra o Vereador João 

Erivaldo, bom dia a todos cumprimentos Sr. Presidente, Srs. Vereadores(as) e a plateia 

presentes, hoje é dia de alegria porque tudo que eu faço na vida entrego na mão de 

Deus, ano passado fiz uma indicação perfuração de um poço artesiano pra minha 

comunidade mais como eu vi que tinha água, disse pro Prefeito cavar em outra 

comunidade que não tem água, hoje vai ser perfurado o poço no terreno da 

Associação. Agradecer a Deus por oportunidade e ao Prefeito Kaká Sena. Pede aparte 

o Vereador José Raimundo, disse que no último comício do Deputado Luth, Deputada 

Elcione, Prefeito suplicou e pediu a troca do gerente da Cosanpa, pra acabar com 

essa politicagem e quem estava sofrendo era a população de Salinas, meia noite eu 

passei em frente a caixa d´água do atlântico tinha pessoa da Cosanpa fazendo 

manutenção não é uma conscidência era só pra atrapalhar. Continuado com a palavra 

estive visitando o bairro do Bom Jesus, também chegou água nas torneiras, desde já 

quero agradecer a minha família que estiveram com este Vereador na luta em busca 

de votos pro Deputado Estadual Adriano Coelho, e nós vamos ter a responsabilidade 
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junto com o Deputado melhorias para trazer a nossa população de todas as classes. 

Muito obrigado e vamos juntos pode contar com este parceiro de vocês porque não 

deixa ninguém pra traz, e um bom círio pra todos. Usou da palavra o Vereador 

Rosinaldo Martins, bom dia cumprimento a mesa diretora, Vereadores e Vereadoras,  

agradecer os amigos que confiaram em mim e votaram no meu candidato a 

Deputado Federal Antônio Doido 800 votos aqui no Município no Estadual Zeca 

Pirão. Dizer que vou estar empenhado e pedindo que esses eleitos ajudem o nosso 

Município, parabenizar o Presidente da Câmara Eron Teixeira, pelo empenho nessa 

eleição foi guerreiro e todos os Vereadores que pediram votos todos estão de 

parabéns, falar em água isso já é uma novela infelizmente na prainha estamos 

sofrendo com falta de água mais tenho certeza que essa semana vai ser normalizada, 

muito obrigado a todos. Pediu a palavra Vereador Eron Teixeira, bom dia aos nossos 

amigos que nos dão o prazer de nos assistir e o motivo de muita alegria depois de 

alguns meses de campanha eleitoral, de santinhos, bandeiras, pistolas, comícios 

palestras, hoje é uma sessão com gosto muito especial. Mais quero agradecer o 

Prefeito Kaká Sena, pela brilhante campanha e a todos que se empenharam agradeço 

muito de não ter de maneira nenhuma forçado Vereador acompanhar seus 

candidatos, hoje diversos Vereadores tiveram candidatos diferentes pra Estadual, 

Federal, Senador, Presidente das República isso que faz a democracia, como agradeço 

também que no dia da carreata pediu com muita ênfase e vontade que os vencedores 

fizessem a festa com responsabilidade sem agredir ninguém, tivemos que soltar 

fogos balançar bandeiras  faz parte da festa. Quero falar não da minha indignação 

porque de onde vem as coisas e que entrega a pessoa, eu estava com os 

companheiros no carro no dia da eleição e ali em frente da casa do meu amigo Zé 

Maria piroca, fui abordado por um cidadão que me chamou só de safado, um boca 

suja que tem na cidade que volta e meia a polícia estar lá na casa dele atrás de roubo, 

mais eu que sou safado, não sei quantos processos está respondendo é tal de Cezar,  

eu não vou me colocar na balança perto dele porque não tem graça, continua nessa 

tua força conheço muito é roubando barco e tirando óleo do barco, mais eu que sou 

safado, Cezar um abraço grande pra você filho ninguém vai poder te mudar, fomos 

taxados nos palanques de Vereadores bostas, preguiçosos mais a gente sabe a 

procedência e as urnas deu resultado que a gente já esperava acho muito legal 

quando os Vereadores dizem tiveram tantos votos e ao contrário de gente que teve 

tanto e nessa baixou isso é o resultado das urnas e do trabalho, quero dizer aos 

senhores Vereadores, temos foto quando empurrávamos uma sucata na Rua João 

Paulo II em Belém, e quando chegamos aqui no primeiro dia de janeiro de 2021, 



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

 

 

6 [Data] 

 

precisamos carregar umas cadeiras que a nobre Vereadora Vera nos emprestou ai 

ficou pra lá a viatura no prego e também passava uma semana na Câmara na outra 

semana estava no prego, vi a necessidade e compramos um carro aonde eu ainda 

tive o prazer de entrar nele mais a minha alegria foi muita grande quando eu estava 

no meu terreno vi o Derick que precisou falar comigo juntamente com a dona Lucia 

estavam inaugurando o carro fiquei muito alegre é nosso patrimônio da Câmara, de 

todos os Vereadores que precisarem ir a Belém só entrar com oficio o carro veio pra 

servir não sei aonde foi comprado sei do valor que me repassaram, optei pela cor 

cinza. No mais em nome do meu vizinho Márcio todos que vão pegar a estrada de 

bicicleta até Belém para acompanhar o círio que vão com responsabilidade e cuidado 

e bom círio a todos. Vereadora Luna Gabriela usou da palavra, bom dia a todos 

gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Presidente, Vereadores (as) desta 

Casa de Leis servidores da Câmara Municipal, plateia presentes e os que 

acompanham nas redes sociais. Hoje é um dia de agradecimento bem como foi visto 

pelos demais Vereadores, eu não poderia deixar de agradecer a população 

salinopolitana que nos acolheu durante os 30 dias de campanha onde caminhamos, 

visitamos de casa em casa fomos muito bem recebidos e bem acolhidos e a gente só 

tem agradecer sobre tudo a votação expressiva do nosso candidato a federal, não foi 

eleito mais foi dentro de Salinas extremamente reconhecido pelo seu trabalho e pela 

sua população recebendo como candidato a Deputado Federal dez mil trezentos e 

noventa e sete votos, dos filhos salinopolitanos que reconheceram seu trabalho como 

ex- Prefeito do Município. Pra gente os amigos da base do nosso grupo foi uma 

grande satisfação levar o nome e uma grande facilidade de chegar até as casas 

levando o nome dele porque sempre foi muito bem recebido então pra gente é um 

momento de agradecer de ver que 04 Vereadores de um grupo político souberam 

fazer uma campanha limpa, integra e ter esse reconhecimento e credibilidade, bem 

como a nossa Deputada Estadual Paula Gomes, foi muita reconhecida apesar de toda 

a descontração que fizeram e que trabalhamos contra as dissimulações, mentiras, que 

foram citadas contra ela mais o trabalho foi maravilhoso a campanha foi integra e 

gostosa que tivemos um resultado significativo em relação ao nosso Município, dizer 

que no mais eles foram os mais votados dentro do Município de Salinópolis, o que 

nos traz muita gratidão porque o reconhecimento com o trabalho dele continua, 

entendemos que estamos caminhando e vestindo as camisas corretas não houve 

derrame de dinheiro, vimos uma eleição domingo com muitas pessoas sendo detidas 

por compra de votos, é uma questão que eu peço que a própria sociedade reflita 

sobre isso teve gente que foi detido comprando voto por vinte reais, daqui a 04 anos 
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eles vão ver mais 20 reais, e tenha consciência política porque ela é instrumento de 

bem servir e que não possamos jogar os nossos votos de qualquer jeito e que a gente 

olhe pelo benefício coletivo e pela população e que tenhamos consciência e 

responsabilidade social quanto as essas escolhas, ai vem também próximo dia 30 pro 

segundo turno que a gente tenha a consciência saiba discutir a política e não brigar 

a política hoje os níveis exagerados as redes sociais e ninguém discutem mais a 

política nem fazem análise e as pessoas simplesmente agridem outro e pensam 

diferente e que tenhamos mais  consciência e prudência em relação ao nosso voto 

porque é a melhor arma que temos em favor da democracia. Falar um pouco dos 

nossos trabalhos Vereadora Roberta, a lei municipal 2.939/22, sancionada pelo 

Prefeito, uma lei direcionada a esta Casa através do nosso mandato meu e da 

Vereadora Roberta Gaia, que estabelece e obriga os estabelecimentos públicos e 

privados do Município de Salinópolis, inserirem as placas de atendimentos 

prioritários o símbolo do autismo, pra mim é uma grande satisfação ter um projeto 

de lei sancionada pelo Município, e poder atender esses pais que passam por 

situações discrepante por conta dos seus filhos e que precisam ser acolhidos. No mais 

desejar feliz círios a todos e os que vão pra Belém, agradecer a Nossa Senhora de 

Nazaré. Fez uso da palavra a Vereadora Roberta Gaia, bom dia a todos, e poder dizer 

aqui a nossa população aos pais, familiares que tem crianças com necessidades 

especiais, fico feliz por esse sancionamento e vamos ver o outro projeto de lei, o qual 

vou vetado mais nós vamos avaliar, pegando um pouco da palavra do Presidente, na 

questão de agressão e pessoas queiram mal, gostaria também de citar o seu cunhado 

o cidadão que toda quinta-feira estar aqui na Câmara, afinal todo os dias que o 

Senhor está aqui não sei se é seu funcionário seu cunhado Eraldo, que vire e mexe 

ele usa o meu nome ao público, vem falando coisas ao meu respeito que não é 

agradável hoje ele poderia filmar como outras vezes ele faz, mais quero dizer a ele, 

como senhor falou que nós temos um coração bondoso, apesar dele não ter pedido 

desculpa pra mim foi conversar com o meu marido, quero te dizer Eraldo que eu “te 

desculpo” nós estamos vivenciando um momento de círio é Nossa Senhora que está 

ai a nós povo católico nós vivenciamos isso com tanta fé, não só os católicos, mais os 

evangélicos, umbandistas, é uma festa de todos os cristãos todos vivenciam o círio. 

Gostaria de desejar a população inclusive ao nosso amigo que Deus esteja no coração 

dele, e que aprenda e veja o que deve ser falado e possa vivenciar essa parte cristã 

que a família dele tem e vivencie de forma efetiva, poder dizer também aos romeiros 

que foram daqui pra Belém, minhas amigas Camila, Vavá, Dirley caminhando na sua 

fé pra uns é sacrifício pra outros é fé e agradecimentos a Deus e ao povo do pedal. 
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Ficamos felizes porque é círio outra vez depois de 02 anos da pandemia, eu me incluo 

nesse meio nós seres humano não aprendemos nada, depois de tudo o que nós 

vivenciamos de tantas perdas, lições, ensinamentos eu repito novamente eu me 

incluo nesse pacote nós não aprendemos nada afinal está escrito na bíblia, somos 

santos e pecadores, nesse momento de fé que possamos vivenciar de forma efetiva, 

clara colocar a nossa fé de lavar o nosso coração, buscar coisas boas e trabalhar pelo 

nosso povo, que os palanques sejam desarmados e que possamos dentro dessa Casa 

de Leis, buscar o que a nossa população precisa e a qual nós fomos eleitos e os 

nossos candidatos foram eleitos ou não, mais que olhem para o nosso povo do nosso 

Município e pra coisas que estamos precisando, desejo um final de semana repleto 

de bençãos e de paz, um bom círio com muito amor e que não fiquem no domingo 

do círio, dizer no final da noite eu errei mais vou pedir perdão  por que Deus é só um, 

mais eu creio também na mãe que é bondosa e carinhosa Nossa Senhora, interceda 

por todos nós. Depois o Presidente passou para 1ª parte: colocou em discussões a 

23ª, 24ª atas das reuniões ordinárias realizadas nos dias: 01 e 15 de setembro de 

2022, a seguir aprovadas por unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Passando 

para a 2ª parte. Solicitou a Vereadora Luna Gabriela, fazer a leitura do parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça do Projeto de Lei nº 08/2022, institui o programa 

de arborização urbana no Município de Salinópolis. Em seguida encerrou a sessão 

marcando a próxima para o dia 13 de outubro 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, 06 de outubro de 2022. 
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                       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  



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


