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Ata da 30ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 03/11/2022.  

  

Aos 03 dias do mês novembro 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 e 15 

minutos 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 11 Vereadores (as) presentes, faltas justificadas das Vereadoras 

Luna Gabriela, Vera Lucia. No horário do expediente prosseguiu com a leitura do 

oficio nº 067/22 SEMAD, encaminhando cópias de 04 leis sancionadas: regulamenta 

a fixação do piso salarial de agente comunitário da saúde, agentes de controle de 

endemias. Dispõe sobre criação de dotação orçamentária em crédito especial/orla do 

pedalinho. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 

13.609.339,53 fundo de desenvolvimento da educação básica- FUNDEB. Dispõe sobre 

abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.139.510,91 fundo municipal de 

saúde. Antes de passar para o grande expediente o Sr. Presidente comunicou aos Srs. 

Vereadores (as) no dia 11 de novembro (sexta-feira) haverá uma sessão pra realizar 

audiência pública, pedido do Vereador Denys Lucio, dia 17 de novembro, terá reunião 

para escolha da mesa diretora exercício de 2023, deixando a critério dos Srs. 

Vereadores para apresentarem suas chapas, dia 25 de novembro haverá sessão 

solene para entregar de título de cidadão Salinopolitano e honra ao mérito. A seguir 

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

e resoluções. Nenhum Vereador apresentou indicação, o Presidente passou para 

assuntos livres. Vereador João Erivaldo usou da palavra, em seu nome cumprimento 

a mesa diretora, Srs. Vereadores (a) ao público presentes e aos que assistem pelo 

portal da Câmara, meu cordial bom dia, eu não poderia deixar de vim na tribuna, 

agradeço primeiramente a Deus, e agradecer ao nosso Prefeito Kaká Sena, dizer que 

tudo vá dá certo porque no meu entender todo cidadão são autoridades constituídas 

por Deus. Hoje o Prefeito está enfrentando aquele processo, digo tenha fé que já deu 

certo. Também falar da indicação que apresentei para o bairro da américa, trevo e o 

Prefeito já está mandando fazer o que estamos solicitando, agradeço aos nobres 

pares pela aprovação  das indicações e requerimentos que apresentei todas foram 

aprovadas é o nosso trabalho de ouvirmos a comunidade e trazer para esta Casa de  

Leis e sendo aprovadas e dando parâmetro para o nosso Prefeito Kaká Sena trabalhar, 
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somos o primeiro elo da nossa comunidade até o Prefeito, mais quem leva a surra  

são os Vereadores porque são os mais próximos da população e reafirmo o meu 

compromisso com eles, sempre dizia que eu sabia o que estava faltando nos 04 

cantos da cidade. No mais um bom dia a todos, obrigado. Pede a palavra o Vereador 

Argeo Corrêa, bom dia a todos, falou que no dia 19/10 estivemos junto com o 

Prefeito, entregando a quadra sintética muito boa para o povo de Salinas que ama o 

esporte tanto homens como mulheres, e jovens,  parabenizar por um compromisso 

que o povo faz e o gestor cumpra com sua obrigação, dizer que no dia 27 do corrente 

mês o Governador Helder veio reinaugurar o Colégio Teodato de Rezende, eu fiquei 

muito feliz porque estudei nesse colégio só tenho agradecer e cumprimentar todos 

os professores da rede  estadual por ter ganha uma escola digna e de qualidade fico 

alegre por Salinópolis estar ganhando essas benfeitorias. Falar também que no dia 

30/10, foi eleito o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, eu me posicionei 

a favor do Presidente Lula, ganhou democraticamente com mais de 60 milhões de 

votos, agora temos que cumprir que a maioria que o povo quer, muito obrigado a 

todos. Usou da palavra o Vereador Rosinaldo Martins, bom dia a todos em primeiro 

lugar quero agradecer a Deus por estarmos hoje reunidos aqui e cumprimentar os 

Vereadores (as), hoje a minha vinda na tribuna é pra agradecer aos trabalhos que 

vem sendo feito na nossa cidade, na praça foi inaugurada a quadra sintética e 

parabenizar o Prefeito Kaká Sena pelo esforço e trabalho que vem fazendo pela 

população e vai ser organizado os horários dos jogos pra cada bairros, e vai 

reformado todo o complexo, também falar do linhão  tem ruas que tem meio fio 

depois vai ser feito o calçamento e os moradores estão de parabéns, outros bairros 

também vão ser feito esse trabalho, disse ainda que bairro do  ponto do gato estão 

precisando que a máquina passe na rua porque os moradores estão  revoltados mais 

vamos chegar lá com certeza o Prefeito vai solucionar esse problema, muito obrigado 

a todos. Fez uso da palavra o Vereador Marcelo Pinheiro, senhor Presidente em seu 

nome cumprimento a mesa, Vereadores (as) ao público que nos assistem, 

primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade porque trem sido bom e 

misericordioso com  todo nós, sábado agora estarei realizando as minhas ações nas 

comunidades, corte de cabelo gratuito vai ser ao lado do campo da união essa ação 

vai ganhar força e todos os meses vai ser feito em bairros diferentes pra atender a 

comunidade, quero convidar a comunidade dos bairros viana, nova brasilia, atlântico. 

Falar pra comunidade do bairro da traíra, em conversa com o Nonato filho, me falou 

que só estar aguardando a rede de expansão ser liberada pela empresa que fornece 

pra que a equipe de plantão possa fazer o serviço na referida passagem, pra depois 



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

 

 

3 [Data] 

 

os funcionários da iluminação pública da Prefeitura possam colocar o braço, relê, 

concha pra que o acesso que liga o bairro bom jesus e são josé possa receber uma 

iluminação pública de boa qualidade, temos lutado incansavelmente buscando 

solução e muitas das vezes cobrando da equatorial  não é fácil e quando a gente abre 

mão a gente não consegue obter resposta, sou tipo daquele cara que gosta de cobrar 

porque eu sei quando a gente cobra consegue ter resultados e tudo isso a gente vem 

buscando e pensando na qualidade de vida da comunidade e o bairro da traíra tem 

um representante e um bom guerreiro não se dá por vencido por qualquer 

dificuldade, tenho certeza que logo o asfalto vai estar chegando a esse bairro. No 

mais o nosso trabalho continua presente nas comunidades e qualquer situação que 

precise falar com este Vereador, só me procurar nas redes sociais ou vim aqui na 

Câmara, estamos aqui pra atender com muito carinho a nossa população de Salinas, 

e que tenhamos um final de semana abençoado com a proteção de DEUS, um forte 

abraço do Vereador Marcelo Pinheiro. Fez uso da palavra o Vereador André Barros, 

bom dia a todos os presentes e os que nos assistem pela rede sociais, Sr. Presidente 

venho aqui nesta tribuna me referindo sobre a eleição que tivemos  pra Presidente, 

onde concorria Lula e Bolsonaro, eu tive voto do Lula e do Bolsonaro, os Deputados 

que eu apoiei todos eram do lado do Governador do Estado apoiaram o candidato 

Lula, eu também não poderia ficar de fora eu o acompanhei e a gente espera que 

possa vim algo do Governo Federal pro nosso Município, investimentos de recursos 

pra que o Prefeito possa trabalhar e a partir de janeiro e acredito que cada um de 

nós vamos atrás dos nossos deputados pra que possamos trazer pro nosso Município 

recursos porque temos um déficit de moradia muito grande como na Vila de Cuiarana 

tem uma demanda de mais ou menos de cem moradias que o cheque moradia do 

Governo Estadual e Municipal não suprem e vamos precisar da ajuda do Governo 

Estadual e Federal. Vendo os protestos que aconteceram nas estradas federais dos 

bolsonaristas, e a gente fica estarrecido com uma situação dessa, eu perdi a eleição 

passada por 12 votos não fui pra porta da justiça eleitoral protestar esperei 04 anos 

vim a luta e ganhei tem que ser assim juntar todos os cacos vem  em outra eleição, 

nesses protestos foram impedidos de passar ambulância, carro que levavam pessoas 

doentes renais, no protesto pediam uma ditadura eu sou democrata vou pedir uma 

ditatura apesar do nosso sistema ser democrático e tem falhas mais não vamos aderir 

isso jamais, isso é só uma questão de entendimento que possamos refletir, também 

falar sobre o processo do nosso Prefeito Kaká Sena que está tramitando hoje no TRE- 

Pará, julgado pelo pleno do Tribunal, dizer que outra eleição no nosso Município é 

ser um retrocesso de ter uma eleição municipal no meio do mandato é muito 
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complicado espero que o juiz possa dá a sentença favorável ao nosso Prefeito, e que 

venha de lá e terminar o seu mandato aqui no nosso Município de Salinópolis. Desde 

já quero agradecer a todos vocês um bom final de semana. Logo após o Presidente 

passou para 1ª parte: colocando em discussão a 25ª ata da reunião ordinária realizada 

no dia 22 de setembro de 2022, a seguir aprovada por unanimidade dos Vereadores 

(as) presentes. Colocou em discussões as seguintes indicações: autoria do Vereador: 

Argeo Corrêa, pedindo para o Executivo Municipal autorizar a Secretaria Municipal 

de Obras a demarcação e pavimentação asfáltica da rua PH localizada no bairro do 

guarani II, e distribuição de duas carradas de aterro para os moradores do bairro do 

porto grande. Autoria do Vereador João Erivaldo solicitando do Poder Público, seja 

feito um estudo técnico de terraplanagem e pavimentação das ruas dos bairros da 

América e California. Autoria da Vereadora Roberta Gaia, reiterando requerimento de 

autoria da Vereadora Luna Gabriela, solicitando do Poder Público, pavimentação 

asfáltica da rua José Santana do Nascimento bairro São Tomé, a seguir foram todas 

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

passou para a 2ª parte, passando para Comissão de Constituição e Justiça, 02 projetos 

de leis: Institui a obrigatoriedade dos serviços der guardiões de piscina no Município 

de Salinópolis. Revoga a Lei nº 2.772/203, da contribuição para custeio de iluminação 

pública no Município de Salinópolis. A seguir encerrou a sessão marcando a próxima 

para o dia 10 de novembro 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, 03 de novembro 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  



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

 

 

5 [Data] 

 

 

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   


