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Ata da 31ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 10/11/2022.  

  

Aos 10 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 as 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 13 Vereadores (as) presentes. No horário de expediente o 1º 

Secretário prosseguiu com a leitura do Oficio nº 80/22-assinado pelas Vereadoras 

Luna Gabriela F. de Santa Brígida- PL, Roberta Graziele Pinheiro Gaia- PL, Vera Lucia 

de Souza Henriques-Dem, Vereador Denys Lúcio Marques de Souza-PL. de acordo 

com o Artigo 11 e inciso II, a eleição da mesa diretora para o período de 2023, será a 

partir de 15 de dezembro. A seguir o Presidente passou para o horário de liderança. 

Usou da palavra o Vereador Argeo Corrêa, bom dia a todos os presentes, em seu 

nome Presidente cumprimento todos os Vereadores (as) usando este horário de 

liderança pra fazer uma comunicação do partido MDB, em 2015 no governo da 

Presidente Dilma, o Governador Helder Barbalho assumiu a pasta do Ministério da 

Pesca e Agricultura, hoje o novo Presidente eleito novamente o Estado do Pará nós 

paraenses vamos estar bem representados em Brasília com o novo Ministério, o Jader 

Filho irá assumir o Ministério das Telecomunicação é uma vitória para o nosso Estado 

do Pará. Logo após passou para o grande expediente, para apresentação de 

indicações, Projetos de Leis e resoluções. Vereador João Erivaldo fez a leitura do oficio 

nº 79/2022, seja enviado para o Poder Executivo, reiterando o requerimento nº 75/21 

aprovado em 20/05/2021. Depois o Presidente passou para assuntos livres. Pede a 

palavra o Vereador Marcelo Pinheiro, uma ótima manhã de quinta-feira cumprimento 

Sr. Presidente Srs. Vereadores (as), público presentes, os que assistem pela rede 

sociais. Quero agradecer a Deus, pelo ar que respiro sem ele não somos nada, não 

vou me alongar muito mais uns dois dias atrás o Prefeito Kaká Sena, deu um retorno 

em relação a passagem da traíra isso alegrou muito meu coração é uma luta que a 

gente vem desde o ano passado conversando com a comunidade, afinal de contas 

sabemos que é a nossa obrigação servir a nossa população com zelo, respeito e 

transparência, pensando dessa forma que eu não desistir porque sei muito bem da 

necessidade de cada bairro e vamos avançar porque Deus é fiel, o Prefeito disse que 

na próxima semana a rua ao lado da escola vai receber asfalto e a rua principal que 
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liga os bairros São José e Bom Jesus. Tenho certeza que vamos fazer uma entrega 

muito especial pra aquela comunidade que merece bastante, e dizer que no próximo 

dia 25 de novembro, vamos fazer uma entrega no Ginásio Zeca Faustino, com a 

presença do Deputado Igor Normando, de entrega de livros para a biblioteca Pública 

Municipal, e das escolas municipais e estaduais, foi um trabalho que vínhamos 

tentando alinhar com o Deputado, sei muito bem que a educação das nossas crianças 

começa dentro de uma sala de aula antigamente em todas escolas havia uma 

biblioteca, no mais quero agradecer o que a gente vai fazendo parceria e 

conquistando recursos, emendas e muito mais com os nossos esforços e fiquem 

todos com Deus. Usou da palavra o Vereador André Barros, cumprimentar a mesa 

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

câmara bom dia a todos, venho nesta tribuna usar esse espaço da palavra livre pra 

falar a respeito do processo do Prefeito Kaká Sena, vinha sofrendo nesse período de 

mandato, sempre falei aqui nesta tribuna sobre esse processo porque outra eleição 

no nosso Município seria um retrocesso até porque quem leu esse processo não 

condenaria o nosso Prefeito, mais a gente precisava que isso fosse provado isso na 

Justiça, na quinta-feira passada tivemos o resultado de 7x0, onde os 

desembargadores do Tribunal Eleitoral concedeu essa vitória ao Prefeito Kaká Sena, 

pra que possa continuar no mandato até 2024, que possa desenvolver um grande 

trabalho nesses dois anos juntamente com os Deputados que foram eleitos, quero 

dizer que é uma satisfação muito grande porque nós Vereadores da base do Prefeito 

estávamos preocupados com essa situação quero agradecer a Justiça Eleitoral do 

Estado do Pará, porque a sentença foi cumprida no fato naquilo que realmente o 

processo estava dizendo, agradeço essa corte por ter concedido ao Prefeito Kaká 

Sena, pra que ficasse no mandato de Prefeito até 2024. Também tivemos a visita do 

Governador Helder Barbalho, na obra daqui da pracinha o qual acompanhamos com 

os demais Vereadores uma obra tão importante vai ser inaugurada no dia 29 de 

dezembro, um marco muito importante para o nosso Município, falar sobre a 

inauguração da Escola do Derrubadinho, uma obra importante para a educação do 

nosso Município, convidamos as comunidades próximas pra que estejam presentes 

na entrega da escola hoje ás18 horas, um bom dia a todos.  Pede a palavra o Vereador 

João Erivaldo, Sr. Presidente em seu nome cumprimento a mesa diretora, Vereadores 

(as) população que nós assistem pelo canal da Câmara, hoje é um dia muito 

importante é a inauguração da Escola do Derrubadinho, no início do nosso mandato 

foi feita uma comissão fomos até a Escola fizemos um requerimento coletivo e o 

Prefeito está atendendo logo no início ficamos presos como o Vereador Marcelo 
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Pinheiro, falou pedimos esse ano pra ser atendido no outro ano e ter paciência 

ninguém chegou aqui porque quis chegar tem que ter permissão de Deus, hoje é um 

dia muito especial porque é uma vitória do Prefeito da população e nossa porque 

fomos  ver de perto e chegamos aqui se unimos pra poder trabalhar pelo nosso povo 

salinopolitano, todos nós estamos de parabéns principalmente a Secretaria de 

Educação na pessoa da Srª Bia e parabenizar o  nosso Prefeito Kaká Sena, por atender 

os nossos pedidos, falar também sobre os poços que estão sendo cavados nas 

comunidades aonde estava faltando água e agora chegou a vez de mandar cavar um 

poço pra minha comunidade poço porque não tem água, e não colocou empecilho  

hoje a máquina está cavando e já terminou por incrível que parece água vai ser boa 

qualidade, os benefícios estão indo para o bairro da ponte, américa, Califórnia, nova 

Brasília. Quero dizer que o senhor tem um parceiro do seu lado e unidos conseguimos 

muitas coisas que poderá vim através dos nossos Deputados pro nosso Município. 

Que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana. Fez uso da palavra a 

Vereadora Luna Gabriela, bom dia a todos na pessoa do senhor Presidente, aos 

Vereadores (as) desta Casa de Leis, Servidores da Câmara Municipal, a plateia 

presente e os que nos acompanham através do portal oficial da Câmara, o que me 

traz hoje na palavra livre são uns três tópicos inclusive que foram citados aqui, outro 

que é na verdade um pedido uma solicitação de um cuidado em relação ao nosso 

direcionamento jurídico com a nossa assessoria jurídica, nós temos enfrentado 

algumas situações recorrentes em relação ao não cumprimento do Regimento 

Interno dessa Casa de Leis, e algumas questões que ficam ainda em dúvida por conta 

de algumas normativas mais das quais não foram ainda atualizadas no regimento, 

sabemos o que rege a Câmara Municipal e o Regimento Interno e Lei Orgânica 

Municipal, está acontecendo algumas questões que deixam a gente as vezes até 

numa situação desconfortável, tivemos recente um veto do PCCR da Câmara, 

retornando a nossa Câmara, porém o veto ele é coerente a partir do princípio do Art. 

17, do Regimento Interno é uma prerrogativa da Câmara, porque é um objeto de 

matéria privativa ou seja de matéria interna e infelizmente se deu no processo  

entanto regular mais talvez seguindo umas normativas que não fosse de fato o que 

rege a Câmara Municipal, recentemente tivemos um parecer de Finanças aprovado 

pelos 09 Vereadores de forma incorreta haja vista que esse parecer em relação a 

Procuradoria da Mulher julgou inconstitucionalidade na verdade quem julga 

inconstitucionalidade é a Comissão de Constituição e Justiça, o parecer de finanças 

julga condição financeira da Câmara, de aplicar objeto da matéria e dentro da 

justificativa deste parecer que foi aprovado de forma errada consta que não poderia 
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ser utilizada ou aceitável a Procuradoria dentro do espaço da Câmara porque não 

constava no PPA, LOA do Munícipio, visto que a Procuradoria da Mulher, foi um 

projeto de resolução que estabelece matéria privativa ouse seja de uma questão 

apenas de uso interno portanto não tem necessidade nenhuma de constar no PPA 

do Município. Então a gente pede com carinho porque não somos advogados nem 

técnicos, então a gente precisa de orientação mais adequada pra que a gente não 

passe por esses constrangimentos. Pede aparte a Vereadora Roberta Gaia, em relação 

ao parecer das Comissão de Economia e Finanças, a Procuradoria da Mulher no 

momento da discussão quando a gente diz que foi aprovado pelos 09 vereadores, na 

discussão quando se tem projetos ou algo importantes pra nossa Câmara tem que 

ser discutido hoje pelos 13, no momento da discussão eu questionei isso com o 

relator da comissão se poderia me explicar a questão da inconstitucionalidade, no 

momento falou coisa com coisa nem foi ele que respondeu sim o Presidente. Fomos 

contra o projeto foi aprovado de forma errada a gente sabe disso, a  gente fica triste 

em saber quando a gente se propõe a vim candidato por esta casa, justamente 

lutamos por isso porque olhávamos outras Câmaras e dizíamos não vamos fazer isso 

porque o importante para o Legislativo são as leis que vão beneficiar o nosso 

Município, mais infelizmente somos a minoria mais respalda em todos nós enquanto 

Vereadores, nos atentarmos pra isso porque a gente não sabe tudo mais  temos 

assessoria jurídica, que faça o papel dela de verdade passe as informações corretas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Continua com a palavra, pra concluir outra questão foi falado sobre a cassação do 

Prefeito, também fico satisfeita de não ter acontecido porque particularmente estou 

exalta de campanhas espero que a gente só faça uma nova eleição em 2024, outro 

dia viu um videio inclusive um Vereador falava agora o Prefeito vai começar trabalhar 

queria citar uma coisa importante que já teve 02 anos de mandato independente do 

processo devia trabalhar independente de não ter apoio de questões Estado ou de 

Deputado, pra se trabalhar mais temos orçamento municipal esclarecer a população 

que o valor para o exercício de 2022, foi de cento e oito milhões de reais. Portanto 

se uma gestão municipal não trabalha e justifica as entraves da falta de apoio pra 

mim é incompetência porque tenho recurso aprovado posso utilizar o próximo 

orçamento para o exercício de 2023, cento e setenta e quatro milhões, oitocentos e 

cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos, se for 

conferir o que foi de beneficiário deste verão apenas o porto grande, espero que os 

demais bairros sejam olhados com carinho a nossa saúde pública, laboratório 

municipal porque não está funcionando á mais de 03 meses, a policlínica, samu seja 

olhado com  carinho porque está faltando manutenção e que nós não feche os  olhos 
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tantos os nobres colegas quanto a população, pra discursos e informações que ela 

se contradizem a realidade o Município tem orçamento próprio inclusive é um dos 

Município que mais arrecada com tributos municipais. Então não trabalha quem não 

quer, muito obrigada bom dia a todos. Fez uso da palavra o Vereador Dalte Barros, 

em seu nome cumprimento a mesa diretora, Srs. Vereadores (as) público presentes e 

os que assistem pelo portal da Câmara, venho aqui parabenizar o Prefeito Kaká Sena, 

por mais uma obra que vai ser inaugurada hoje na Vila do Derrubadinho, a educação 

merece, dizer que os maquinários já chagaram pra fazer as vicinais das vilas do Santo 

Antônio, Bussú, Joacaia, e outras vilas, e querem comparar 08 anos, pra 02 anos do 

Prefeito Kaká Sena, nesse dois anos já fez muita coisa no nosso Município, e a partir 

da semana que vem vai ser reconstruído o balneário do São Bento o qual foi 

destruído, ficamos felizes que o Prefeito ganhou o processo porque Deus é maior, 

então Prefeito Kaká Sena é um homem de deus está trabalhando muito pela nossa 

cidade, agradecer a todos tenha um bom dia. Em seguida o Presidente passou para 

1ª parte: Colocando em discussão a 26ª, 27ª atas das reuniões ordinárias realizadas 

nos dias 29 de setembro, 06 de outubro de 2022, não havendo manifestação ao 

contrário foram todas aprovadas por unanimidade dos Vereadores (as) presentes. 

Depois passou para 2ª parte:  solicitando a Vereadora Luna Gabriela, fazer a leitura 

do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do Art. 26, § 2º, incisos 

I e IV do Regimento Interno desta Casa de Leis, o oficio nº 086/2022 GB/Prefeito, 

vetando o Projeto de Lei nº 07/2022, dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 

remunerações PCCR dos servidores da Câmara municipal de Salinópolis. Em seguida 

encerrou deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 17 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, 10 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   
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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  

 

 

11__________________________________________________________ 

                 Luna Gabriela Figueiredo de Santa Brígida- Vereadora PL  

 

 

12__________________________________________________________ 

               Marcelo Sandro Araújo Pinheiro- Vereador Podemos   

 

 

13__________________________________________________________ 

              Vera Lucia de Souza Henrique- Vereadora Democratas   


