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Ata da 33ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 24/11/2022.  

  

Aos 24 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 13 Vereadores (as) presentes. A seguir passou para o grande 

expediente, para apresentação de indicações, projetos de leis e resoluções. Vereador 

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

equatorial energia o posteamento com iluminação pública na Rua Máximo de Souza 

esquina com a Travessa Rodrigues Alves, na Rua Afonso Pinha esquina com a 

Travessa Rodrigues Alves, no bairro do paraíso Vila de Cuiarana. Vereador João 

Erivaldo, apresentou (01) indicação para o gestor municipal, autorizar a Secretaria de 

iluminação pública, extensão de poste de energia elétrica, e 250mts de rede de 

tubulação para colocação de água, as ruas serem beneficiadas são rua 1, rua 2, em 

frente a pousada IPÊ. A seguir o Presidente passou para assuntos livres. Vereador 

José Raimundo, usou da palavra, em seu nome cumprimento á mesa diretora, Srs. 

Vereadores (a) ao público presentes e aos que assistem pelo portal da Câmara, meu 

cordial bom dia, o que me traz nesta tribuna é agradecer o nosso Prefeito Municipal, 

sobre a solicitação que fiz com a comunidade do km 60 do poço perfurado através 

deste Vereador faltava 05 km de tubulação como não foi possível fiz uma reunião 

com a comunidade me solicitaram uma caixa provisória para atender o pessoal que 

ainda não tem água encanada levei a situação ao Prefeito, a equipe competente do 

Osvaldo colocaram uma bomba e hoje está lá pra servir a comunidade, também 

parabenizar o guerreiro da obra do linhão estão trabalhando incansavelmente pra 

levar benefício aquela comunidade da nova Brasília, vai melhorar o acesso em 

período de feriado, dizer também a comunidade  que  estou levando a reivindicação 

ao Prefeito, sobre terraplanagem das ruas e espero ser atendido, no mais fiquem 

todos com Deus. Pede a palavra o Vereador Sandro Marcelo, bom dia a todos, 

Presidente uma situação que venho batendo todas as vezes na mesma tecla da 

questão do atendimento que não tem sido fornecido com respeito a nossa população 

pela concessionária equatorial há pouco ouvir a fala do Vereador André do Cuiarana, 
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se queixando aproximadamente quase 02 anos, nada foi feito e como representante 

dessa Casa, quero pedir a força da população            

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Fez uso da palavra o Vereador Antônio Carlos,........ 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 
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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 

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________________________________________________________ 
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                      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  

 

 

11__________________________________________________________ 

                 Luna Gabriela Figueiredo de Santa Brígida- Vereadora PL  

 

 

12__________________________________________________________ 

               Marcelo Sandro Araújo Pinheiro- Vereador Podemos   

 

 

13__________________________________________________________ 
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              Vera Lucia de Souza Henrique- Vereadora Democratas   


