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Ata da 8ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª legislatura da Câmara 

Municipal, realizada no dia 29/04/2021. 

 

Aos 29 dias do mês de abril de 2021, nesta Cidade de Salinópolis, no prédio da Câmara da 

Municipal de Salinópolis, Palácio Manoel Pedro de Castro, situado na Avenida Beira- Mar nº 

1117, precisamente ás 19:00 horas o Sr.  Presidente iniciou a sessão ordinária, solicitando a 

1ª Secretária Roberta Gaia, fazer a chamada nominal dos senhores Vereadores e Vereadoras 

de acordo com o livro de presença estavam 13 Vereadores e Vereadoras presentes.: Na ora 

do expediente foi feita a leitura do Ofício nº 29/2021, encaminhado da Prefeitura Municipal de 

Salinópolis do Projeto de Lei nº 06/2021 de 22 de abril de 2021, Dispõe sobre a 

Regulamentação do Programa Municipal Habilitação Cidadã no âmbito da Política Municipal 

de Assistência Social no Município de Salinópolis, e do Projeto de Resolução nº 01/2021 

dispõe sobre a criação e regulamentação estrutura organização e funcionamento da ouvidoria 

da Câmara Municipal de Salinópolis. Logo após o Presidente passou para o grande 

expediente para apresentação de requerimentos e projetos de leis. Vereador João 

Erivaldo, cumprimento a mesa e demais Vereadores e Vereadoras, uma boa noite a todos 

para o pessoal que assistem pela rede sociais pelo Portal do Sal, Portal da Câmara, 

apresentou requerimento pedindo ao Prefeito Municipal, autorizar a Secretaria Municipal de 

Obras construção de duas lombadas eletrônicas com sinalização na PA-444, sendo que vai 

do Trevo ao bairro da ponte do Atalaia. Também apresentou um Projeto de Lei, sistema de 

rodízio para abertura de farmácia ou drogaria 24 horas no Município de Salinópolis. Vereador 

Argeo Corrêa, apresentou 02 requerimentos para o Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Alberto de Sena Filho, solicitando o retorno da Biblioteca Municipal Ruth 

Passarinho para o seu local de origem, e que autorize a Secretaria competente a providenciar 

a revitalização ou a construção da ponte do Maçarico assim como a construção de banheiros 

para os banhistas locais e turistas que visitam a presente praia a praia do Maçarico. 

Vereadora Roberta Gaia, apresentou requerimento seja encaminhado ao Exm٥ Sr. Prefeito 

Municipal Carlos Alberto de Sena Filho, solicitar através da Secretaria de Assistência Social 

que disponibilize um transporte quatro vezes por mês as Vilas de nosso Município para que 

possa conduzir as crianças e adolescentes crianças e jovens que fazem acompanhamento 

no Cras, Creas, Capes no Município de Salinópolis. Peço encarecidamente que pense com 

carinho nesse requerimento nós temos em nossas Vilas crianças jovens adolescentes que 

necessitam desse acompanhamento e muitas vezes encontram dificuldade como eu falei de 

locomoção para que possa chegar aqui nós temos casos de crianças e adolescentes na Vila 

do São Bento que precisam desse acompanhamento psicológico precisa de 

acompanhamento psiquiátrico que fazem acompanhamento com Assistente Social, porém 

acabam interrompendo por não ter como chegar até aqui no dia agendado então se nós 

tivermos essa possibilidade que possam estar disponibilizando o transporte, eu sei a 

dificuldade que o nosso Município enfrenta não será fácil porém pelo menos quatro vezes no 

mês. Vereadora Luna Gabriela, apresentou 02 requerimentos: Solicitando ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Salinópolis de Carlos Alberto de Sena Filho, a 

conclusão da obra de pavimentação asfáltica da Rua Santa Inês Bairro São Tomé que 

encontra-se em condições de tráfego implicando diretamente no direito básico de ir e vir 

causando transtornos aos moradores da referida rua, e a manutenção e reparo na galeria da 

Rua Severino Santos Bairro São Tomé, está quebrada a meses e criando um buraco na rua  
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que tem interferido no trânsito causando risco de acidente no local principalmente no período 

da noite. Vereador Tonhão apresentou requerimento para o Prefeito Municipal Carlos Alberto 

de Sena Filho, a conclusão da pavimentação asfáltica da do bairro arapiranga na Vila do Alto 

Pindorama. A seguir o Presidente passou para assuntos livres, franqueada a palavra aos 

senhores e senhoras Vereadores e Vereadoras. Com a palavra o nobre Vereador Marcelo 

Pinheiro, Senhor Presidente em seu nome eu saúdo a mesa aos Vereadores e Vereadoras 

desta Casa, e cumprimentar toda nossa comunidade que aqui se faz presente e também a 

todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais uma ótima noite a todos, Senhor 

Presidente eu quero falar sobre o relatório da vacina do covid-19 esse ano de 2021, aqui na 

nossa Cidade de Salinópolis, a gente sabe que a cada momento que se passa coisas novas 

vão surgindo e a gente compartilha pra que a nossa população possa acompanhar em tempo 

real as notícias porque todas elas são muito importantes sobre esse relatório do covid-19 aqui 

dentro da Cidade de Salinópolis, as primeiras doses foram de 6.773 vacinas, sendo 4.568 

para aplicação de primeira doses, 2.210 para aplicação de segunda doses vacinas aplicadas 

primeiras doses 4.198 doses segunda dose 1.501 vacinas digitadas no sistema SIPNI 3.547 

primeira dose, 1.004 segunda dose totalizando 4.551 doses digitadas estamos com 67,1% no 

sistema, ressaltamos que existe um prazo entre aplicação de primeira a segunda dose de 

vacina exemplo quem foi vacinado com a coronavac do Instituto Butantan o intervalo entre a 

primeira e a segunda dose é de 14 a 28 dias, já a vacina astrazeneca produzida pelo 

laboratório Fiocruz tem um intervalo de 12 semanas equivalente a três meses entre primeiro 

e segundo a dose. Meu Presidente a gente fica muito satisfeito em receber resultados como 

esses porque a gente sabe que o nosso Prefeito Kaká Sena, tem trabalhado de uma forma 

carinhosa de uma forma especial e tem se doado são apenas 4 meses de gestão e hoje o 

nosso Prefeito Kaká Sena Senhor Presidente Eron Teixeira, ele está arrumando a casa a 

bagunça foi demais e quando a casa ela fica desarrumada o dono tem que fazer o quê Senhor  

Presidente,  tem que limpar, zelar, é verdade então hoje o nosso Prefeito Kaká Sena, mais 

do que nunca lógico está fazendo o seu papel parabéns Prefeito Kaká Sena, você sabe que 

você tem um combatente do seu lado não por outros assuntos particulares mais sim pelo 

respeito pela admiração e juntos somos mais fortes, é muito interessante que a gestão 

trabalhe de mãos dadas porque quem ganha com isso é a nossa população então a gente 

não precisa se é o que eu posso dizer subir a esta tribuna pra falar de situações que não seja 

de suma importância a nossa população de Salinópolis, estamos vivenciando sim ainda a 

questão do covid-19 do nosso município, mais hoje Senhor Presidente por incrível que pareça 

graças a Deus temos nove pessoas internadas no Hospital João Paulo II, e todas as novas 

estão estáveis isso alegra muito meu coração de verdade tenho recebido Vereador Argeo, 

amigos que tem me mandado mensagem no WhatsApp dizendo eu consegui vencer o covid 

Vereador, isso me alegra muito então a gente continua nesse desejo dessa alegria de poder 

compartilhar boas novas com a nossa população, porque a gestão está trabalhando não 

quero me prolongar muito acho que tem ainda dois minutos, ainda falar da Prefeitura 

Municipal de Salinópolis com Prefeito Kaká Sena, vai doar uma van novinha ao TFD, que 

coisa boa pessoal ainda tem mais a Prefeitura não vai mais ter despesas ou seja gastos com 

carros velhos que ficaram da gestão passada, três Vilas do nosso Município, Santo Antônio 

do Urindeua, Derrubadinho, São Bento, vão ganhar três novas ambulâncias zeradas ainda 

tem mais a Vila do Derrubadinho, o qual tenho amigos particulares e tenho uma admiração 

muito grande nunca recebeu em nenhuma gestão uma ambulância, parabéns Prefeito Kaká 
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Sena, é isso aí o meu coração se alegra muito é claro a nossa população também fica muito 

feliz em saber que a gestão está funcionando arregaçando as mangas e o Prefeito Kaká Sena 

convida quem quer trabalhar é só dar as mãos, eu estou aqui juntamente com meus nobres 

amigos Vereadores fazendo parte desse mandato porque o bom de tudo povo é servir vocês 

com zelo responsabilidade e muita firmeza desde já fiquem todos com Deus um forte abraço 

do Vereador Marcelo Pinheiro a força que vem de Deus e do Povo. Pede a palavra André  

Barros, boa noite Senhor Presidente, 1ª Secretária,  2º Secretario, Vereadores e Vereadoras, 

pessoal que assistem pelo Facebook,  Portal da Câmara, quero agradecer nesta tribuna pelo 

requerimento que fiz para o Cuiarana, do  capeamento asfáltico já vinha pedindo Prefeito 

Kaká Sena, vários dias e quando foi ontem  recebi uma ligação que a equipe iria pra lá fazer 

o recapeamento  então venho aqui  agradecer o Prefeito Kaká Sena pelo requerimento que 

eu fiz aqui em prol do nossos amigos do Cuiarana, como outras situações de melhorias da  

Vila, como Projeto do Pescador Artesanal,  estivermos conversando com alguns pescadores 

já estão esperando esse projeto pra que posso tocar suas atividades então desde já quero 

aqui agradecer a todos vocês uma boa noite a todos e um bom final de semana. Fez uso da 

palavra o Vereador Dalte Gomes, boa noite Presidente, 1ª Secretária, 2º Secretário, nobres 

Vereadores Vereadoras, e a plateia que nós assiste pelo Facebook. Senhor Presidente quero 

aqui parabenizar o nosso Prefeito Kaká Sena, pela conversa que ele teve hoje na entregas 

das ambulâncias, eu fico muito feliz meu Presidente porque aquelas Vilas merecem muito 

esse carinho essa atenção eu tenho um amigo aqui nessa casa que está  nos assistindo o 

Senhor Joel, do Santo Antônio ele sabe muito bem da dificuldade daquele povo e graças a 

Deus como o nosso amigo Marcelo Pinheiro falou Derrubadinho vai ganhar uma isso é muito 

importante porque cada Vila precisa de ambulância no local porque eu sei a necessidade 

quando essas ambulâncias ficam no prego pensa numa coisa ruim Senhor Presidente, ás 

vezes eles vão até as nossas casas pedir a viagem de carro porque é longe demais, São 

Bento já é longe imagine Derrubadinho. Venho aqui agradecer mais uma vez o Prefeito Kaká 

Sena, está de parabéns também Agradecer que eu fiz um pedido para ele dá roçagens 

laterais que dava acesso a vila da água boa que estava já fechando ele cedeu e Graças a 

Deus, está tudo limpinho dá pra aparecer de longe a Vila da água boa, dá entrada do São 

Bento tudo limpo é assim como vai pra outras Vilas ele vai fazer esse serviço, outra Senhor 

Presidente eu sei que vem muita coisa pela frente pra esse Município. Então eu agradeço a 

todos uma boa noite a todos e tenham um bom final de semana. Fez uso da palavra o 

Vereador Eron Teixeira, cumprimentando a mesa, Vereadores e Vereadoras e o público 

presentes. Faço uso da palavra para me congratular com  todos os trabalhadores da nossa 

cidade, federal, municipal, e aqueles autônomos pelo dia  1º de Maio, dia do Trabalhador 

aqueles que deixam seu lar para ir em alto mar buscar o peixe, aqueles que estão sob o sol 

e a chuva nas ruas limpando as praças, os que estão sentados muito tempo em uma cabine 

de um carro que estão nas estradas aos professores enfim a todos os trabalhadores, eu quero 

deixar aqui fazer minhas congratulações a este dia primeiro  de maio Dia do Trabalhador, e 

falar também um pouco do que eu lamento, eu já recebi algumas queixas ainda sou do tempo 

das queixas, de algumas pessoas que quiseram se aposentar Vereador Tonhão pela 

Prefeitura, que infelizmente vai ter que esperar muito tempo para conseguir aposentadoria. 

Eu tenho aqui em minhas mãos o relatório técnico de 2017, 2018, 2019 e 2020, portanto do 

Prefeito que hoje é esse Prefeito esse relatório técnico só desses quatro anos  Vereador 

Tonhão,  a inadimplência com o INSS, é de R$ 37.362,205,13, Vereador Raimundo 

Nogueira, de saudosa memória diria hoje que se pegasse esse relatório técnico espremesse 
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ia sair sangue pessoas que não tinham mínimo respeito com os trabalhadores, Tonhão o 

dinheiro é recolhido mais não é repassado quando é recolhido alguma coisa a gente não 

libera assim muito fácil a gente fica triste porque o salário já não é lá essas coisas então tem 

que ser descontado isso vai ser sempre mais quando é descontado o INSS do salário de 

qualquer cidadão ainda tem assim um pouquinho de esperança aí que quando os cabelos 

ficarem branquinho como meu a pessoa vai se aposentar. Infelizmente o presente que deram 

para os funcionários que hoje precisam de uma aposentadoria é essa aqui a inadimplência, 

é o Vereador Eron de Carvalho Teixeira, que suga a Prefeitura ou é esse Vereador aqui que 

tira aproveito da Prefeitura, tai senhores e senhoras Vereadoras e Vereadores, o grande 

presente que a administração passada deixou para os funcionários é lamentável e muito 

obrigado, mais ainda tem muita coisa. Usou da palavra o Vereador Argeo Corrêa, boa noite 

a todos falar do Projeto de Lei que aprovamos nesta Casa de Leis, no dia 27, dizer da 

satisfação de estar também contribuindo com nosso povo e com  a gestão do Prefeito Kaká 

Sena, dizer aqui de uns pequenos esclarecimento do projeto de lei  municipal nº 05 de 19 de 

abril, e aprovamos no dia 27, no Capítulo 1, da disposição preliminar Artigo 2, para efeito 

desta Lei entende-se como trabalhadores informais e ambulantes todos aqueles que aufere 

renda por meio da venda de alimentos bebidas objeto em artesanato de forma peregrina nas 

praias do Município de Salinópolis, aqueles trabalhadores que prestam serviço de modo 

informal nas barracas situadas nas praias e músico que tiveram a paralisação de suas 

atividades e consequentemente a diminuição de sua renda devido as medidas de contenção 

ao covid. A metodologia a cesta básica será fornecida enquanto perdurar o enquadramento 

do Município de Salinópolis na bandeira laranja vermelha ou preta, e de acordo com análise 

da administração pública. Senhor Presidente eu quero aqui neste horário de palavra 

franqueada parabenizar a gestão e demais Vereadores e a Secretaria de Assistência Social 

pela organização como vai ser feito esse projeto, conversei com a Secretária, me informou 

será sábado no dia 1º de maio, vai ser entregue 300 cestas básicas, 256 para ambulantes, 

44 para músicos, tendo dois locais a ser entregue na sede do Projeto Farol da Esperança 

Rua Dom Bosco bairro Ponta da Agulha, na Igreja São Pedro. Então Sr.  Presidente estou 

alegre e fazendo esse esclarecimento aqui ao povo que a distribuição vai ser feita não de 

forma de politicagem, mais de forma como o povo quer e sentir prestigiado pela aquele 

momento e que que a gestão vai fazer acontecer através da sua Secretaria, uma entrega 

decente não precisa está sendo feita politicagem, Assistência Social está fazendo a ligação 

das pessoas que vão ganhar estão sendo feito o cadastro na Assistente Social e Secretaria 

de Turismo. Quero parabenizar que o Prefeito e todas as pessoas que vão receber essa 

cestas básicas, esse era o meu o esclarecimento que tinha pra fazer. Logo após o 

Presidente passou para a 1ª Parte: Está em discussões os seguintes Requerimentos nº 

55/2021, autoria da Vereadora Vera Lúcia, assinados por todos os Vereadores e 

Vereadoras, pedindo para o Prefeito Municipal, demarcar uma área próximo do Quilômetro 

60, para construção de um novo cemitério municipal. Requerimento nº 56/2021, autoria do 

Vereador André Barros, solicitando ao Prefeito Municipal, que que possa fazer um estudo 

técnico para construção de um posto médico na Vila do Itapeuá. Requerimento nº 57/2021, 

autoria do Vereador Argeo Corrêa, pedindo ao Prefeito Municipal determinar a Secretaria 

Municipal de Obras, a construção de lombadas sinalização e meio-fio nas Ruas: Capitão João 

Félix Cametá, e Jaçanã localizada no Bairro do Guarani II. Requerimento nº 58/2021, autoria  
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do Vereador Argeo Corrêa, solicitando ao Poder Público, a troca da ponte do bairro Guarani 

II, por tubulações de concreto. Não havendo manifestação ao contrário nas discussões dos 

requerimentos foram colocados em aprovação, todos aprovados por unanimidade dos 

Vereadores e Vereadoras presentes na reunião. Está em discussão o parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça, lindo na reunião do dia 08/04, do Projeto de Lei nº 08/2020, do 

Poder Executivo Municipal, visa alterar a redação dos incisos I e II, do Artigo 1º da Lei 

Municipal nº 2.899/2020, Dispõe sobre o Programa Morar Melhor de Benefício das Famílias 

de Salinópolis. Depois o Presidente colocou em discussão o parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça do referido Projeto de Lei. Pede a palavra o Vereador João 

Erivaldo, boa noite a todos quero cumprimentar novamente a mesa em nome do Presidente, 

Vereadores e Vereadoras, a população que nós assistem nas redes sociais e no Facebook. 

Sr. Presidente queria fazer uma solicitação de emenda à Lei Municipal, vou fazer a leitura 

aqui para a gente colocar em discussão aos nobres Vereadores e Vereadoras dessa Casa 

de Leis, do Programa Morar Melhor de Benefício as Famílias de Salinópolis, foi aprovado e 

sancionado em 2018, ou seja gestão passada no intuito era o benefício as famílias 

melhoramento de suas residências, porém o que ocorreu é que foi criada a expectativa e 

algumas famílias que não foram contempladas, pois foram contempladas porém nunca 

receberam o valor atual do projeto que foi liberada pela gestão na época causando assim 

danos psicológicos e acima todos do descrédito social pois a gestão liberou benefício porém 

um repasse repassado para algumas famílias, com isso esse programa por ter sido em parte 

o  qual causou o descrédito da população. Pedimos e solicito a mesa e aos nobres 

Vereadores, a troca do nome do Projeto que no caso ficaria Projeto Casa Digna Presidente. 

Peço a discussão dos nobres para mudança do Projeto de Lei de 2018, sobre o Programa 

Morar Melhor, obrigado Presidente. Pede a palavra a Vereadora Luna Gabriela, boa noite 

seu João eu só queria entender porque o senhor falou uma coisa e pediu outra, eu queria 

entender o sentido da troca porque casa como é o nome casa digna né se o que o senhor 

contestou foi o fato de não ter chegado o recurso de questões problemas psicológicos as 

famílias etc.,e tal é inclusive eu gostaria de colocar também discussão por demais Vereadores 

porque eu não consegui acompanhar o seu raciocínio de questionar uma situação e pedir a 

emenda da troca de nome do projeto de lei, então assim aos meus olhos eu não sei que os 

demais vereadores até gostaria que vocês também falassem sobre eu acho que o senhor 

questionou do projeto em nada tem a ver com a troca do nome do projeto eu só queria 

entender o seu conceito direitinho por gentileza. Pede aparte o Vereador João Erivaldo, eu 

vou ser bem prático pra você entender o porquê do meu pedido de emenda da Lei e a troca 

do nome, a gente fez um levantamento através da Assistência Social e teve várias famílias 

que foram escritas e não foram contempladas com esse projeto então criou um descrédito na 

nossa sociedade, nosso povo que estava na expectativa de poder pegar esse morar melhor. 

Então se a gente continuar com esse nome de morar melhor vai continuar com mesmo 

descrédito, então eu peço a emenda os novos pares de troca do nome é o Projeto Casa 

Digna. Continua com  a palavra  a Vereadora, mais uma vez eu penso não desmerecendo 

o seu raciocínio mais eu acredito que mudar apenas o nome do projeto de lei não vai fazer 

diferença no descrédito, se houve algum tipo de fraude alguma coisa ou não chegou benefício 

nós precisamos enquanto Vereadores amarrar em algum artigo estabelecer critérios de 

punição, porque só o nome nobre Vereador não vai fazer diferença nenhuma o descrédito ou 

não,  então eu sugiro aos demais Vereadores que nós possamos pensar no artigo ou que 

emende até é uma discussão interessante emende uma forma de garantir a esses 
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beneficiários que recebam de fato o recurso é uma comissão fiscalizadora algo que a gente 

possa punir a própria gestão se esse recurso não chegar porque aos meus olhos você 

trocando o nome o Projeto de Lei continua o mesmo, e se for desviado ou chegar alguma 

fraude novamente o fato de ele passar de morar melhor para casar digna não vai dar em nada 

então e surgiram aos nobres Vereadores que a gente sim possa fazer uma emenda, mais 

que determine e estabeleça em algum artigo desse projeto critérios pro beneficiários e 

punição a gestão pública se de fato ele não for empregado ou incluir também aí uma comissão 

fiscalizadora que pode inclusive colocar membros do Legislativo é uma sugestão porque nos  

meus olhos mudar o nome não faz diferença nenhuma. Vereador João Erivaldo você tem 

razão, mais Presidente quando a gente vem aqui na tribuna a gente fala, e o que a Vereadora 

citou é louvável mais porém a gente tem que fazer as coisas certa procurar fazer o correto, 

eu não estou dizendo que não está errado sua ide eu acho que está sugerindo que o projeto 

era R$ 3.000,00 depois passou pra R$ 15.000,00, na Lei está amarrada que tem uma 

fiscalização rígida sobre esse Projeto de Lei. Pede aparte o Vereador Tonhão boa noite a 

todos, é bem louvável a sua emenda porque nós estamos na nova gestão novo projeto isso 

é louvável eu sei que ficou muitas pessoas que se inscreveram no projeto e não foram  

contemplados eu acho que como a Vereadora falou mudar o nome não vai significar muita 

coisa significa sim desde que essas pessoas que seja contemplada Receba as suas 

respectivas casas no valor que hoje está em discussão, porque não adianta é continuar o 

projeto morar melhor se as pessoas não receberam morar melhor como é que vai morar 

melhor que antes eu não recebi foi contemplado não receberam então eu digo assim eu estou 

de acordo pode contar comigo que eu meu voto é sim mudar o nome para Morada Digna. 

Vereadora Roberta pede aparte, essa questão da mudança de nome como Vereador citou 

houve causou problemas psicológico nas pessoas e que não chegou o recurso as famílias 

que foram cadastradas a gente tem que levar em consideração que nós estamos em uma 

nova gestão, e que inclusive Vereador o senhor fazia parte dessa fiscalização fazia parte da 

gestão, e que inclusive veja bem a Secretária de Assistência Social que está hoje na 

Secretaria de Assistência Social é a mesma, e mudar o nome eu penso que não vai fazer a 

diferença nós temos que fazer a diferença com realmente algo concreto essa questão de 

amarrar na lei a fiscalização porque Inclusive a lei como bem o senhor falou tem lá o membro 

da Casa Legislativa, e o senhor fazia parte. Vereador Tonhão, sim fazia parte mais que 

nunca passou pela nossas mãos nós nunca fomos ouvidos a gente aqui nessa Casa de Leis 

na gestão passada nós éramos aqui era desacreditado pelo gestor, a gente aqui nossa 

palavra não valia nada. Vereadora Roberta, mais Vereador você passou 04 anos do lado de 

alguém e não dava a palavra pro senhor. Vereador Tonhão, era um tipo ditador fez aqui do 

jeito dele e pronto entendeu. Vereadora Roberta, Vereador veja bem o senhor fez parte e 

era fiscalizador. Vereador Tonhão, fazia sim parte da Comissão de Finanças eu era relator 

mais nunca deram ouvido a gente, quando o Vereador Tonhão se posicionou nessa casa 

aqui, é porque o Tonhão é oposição a gente era visto dessa forma. Vereadora Roberta, se 

for mudar o nome eu afirmo junto com a Vereadora Luna, que não vai fazer diferença morar 

melhor casa digna é o mesmo sentido, morar melhor já está lá se nós temos que ver essa 

questão se é preciso mudar algo que seja fiscalização então vamos nós quanto fiscalizadores. 

Vamos fazer a nossa parte então vamos juntos pra quem realmente quais são as famílias que 

estão sendo beneficiadas a Secretaria de Assistência Social tem profissionais capacitados 

pra fazer toda essa análise, e a gente tem que dar crédito a eles e que seja realmente levado 

porque eu lembro que nós tivemos uma conversa com a Secretaria de Assistência Social e 
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ela falou realmente que muitos das notas que tem lá para ela prestar conta inclusive não 

partiu da gestão, foram as pessoas que usaram de má fé em vez de usar a renda que estava 

sendo disponibilizada pra realmente ser empregada no morar melhor foi comprado moto não 

foi isso que ela falou, nós estávamos lá junto com os Vereadores e a Secretária, e foi 

comprada outras coisas, e que hoje falta ela prestar conta e que faltou na legislatura passada 

a olhar todo tudo isso porque tinha membros do Legislativo para fiscalizar, e nós somos pra 

isso então mudar o nome não vai fazer diferença o que nós precisamos é avaliar a Lei e pôr  

em prática o nosso papel quanto fiscalizadores. Continua com a palavra a Vereadora Luna  

eu gostaria de acrescentar que foi falado aqui que o  gestor era um ditador, eu gostaria de 

esclarecer mais uma vez a Câmara de Vereadores e a nossa população que a Câmara é um 

poder independente, então seja o gestor um ditador ou seja ele é um homem de Deus, a 

independência da Câmara depende do Legislativo se nós não estamos como legisladores 

satisfeitos nós finalizamos que algo está errado parte de nós denunciar e cobrar porque nós 

não somos funcionários da Prefeitura, então eu discordo  do nobre Vereador,  quando ele 

disse que ele não era ouvido a Câmara é independente e você deve ser ouvido, então se 

vocês passaram 04,ou 08 anos como situação e não eram ouvidos vocês poderiam 

manifestar tudo isso no Ministério Público, só pra continuar a discussão que eu inclusive acho 

muito relevante viu nobre Vereador João, porém ainda acredito que o nome não vai fazer a 

menor diferença acredito sim, que a gente precisar amarrar uma fiscalização de uma forma 

de ter de fato esse recurso chegar aos beneficiários e de alguma forma punir tanto aquele 

que recebe ou fazer com que a própria Prefeitura por exemplo abra um cadastro pra empresas 

de construção civil e através dessas empresas não levar o cheque ou recurso direto na mão 

do beneficiário, é uma forma de chegar o material a esse beneficiário abrir um cadastro eu 

acredito que seja interessante fazer dessa forma uma chamada pública não sei se é possível 

também mais uma forma que amarre de fato a mudança e faça com que isso aconteça 

Inclusive eu até falei encaminhei como parecer de Justiça, encaminhei a Comissão  

Financeira porque eu também achei um saldo financeiro muito alto de 3.000 para 5.000 e 

para 15.000 já que não é construção é melhorias então acredito que sim é um projeto que 

precisa ainda ser discutido concordo com a sua colocação, mais eu acho que não é o nome 

que vai fazer diferença nós precisamos sentar como legisladores e estabelecer e amarrar na 

lei uma forma dos beneficiários serem beneficiados de fato e a gestão pública fazer o seu 

papel porque esse também é o nosso papel como Legislador. Após a discussão do Projeto 

de Lei, o Presidente colocou em aprovação o referido projeto de lei, os Vereadores e 

Vereadoras que forem favoráveis permanecem sentados e os que discordarem coloca-se de 

pé, o parecer está aprovado por unanimidade. Colocou em discussão o parecer da Comissão 

de Economia e Finanças, lido na reunião do dia 15/04/ 2021, do Projeto de Lei nº 08/2020, 

do Poder Executivo Municipal, visa alterar a redação dos incisos I e II, do Artigo 1º da Lei 

Municipal nº 2.899/2017, dispõe sobre o Programa Morar Melhor de Benefício as Famílias de 

Sabinópolis, como ninguém discute eu coloco em aprovação os Vereadores favoráveis 

permanecem sentados e os contrários fiquem de pé, o parecer está aprovado por 

unanimidade. Coloco em discussão o Projeto de Lei nº 08/2020, transforma-se em Lei 

Municipal, visa alterar a redação do inciso primeiro e segundo, do artigo 1º da Lei 

Municipal nº 2.899/2017, programa Morar Melhor de Benefícios as Famílias de 

Salinópolis, coloco em aprovação na integra, quem quiser discutir ainda o projeto fique à 

vontade, a nobre Vereadora Luna Gabriela está pedindo no visto no Projeto de Lei. A seguir 

passou para a 2ª Parte: Solicito a Relatora Vereadora Luna Gabriela, fazer a leitura do 
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parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Projeto de Lei nº 01/2021, autoria do 

Poder Executivo da Reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Básica CACS/ FUNDEB 

no âmbito do Município de Salinópolis.  A Vereadora Vera Lúcia, prosseguiu com a leitura 

do parecer nº 01/2021, da Comissão de Educação, Saúde Redação do Projeto de Lei nº 

01/2021, autoria do Poder Executivo da Reestruturação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica- Fundeb no âmbito do Município de Salinópolis. Vereador Denys Lucio, 

fez a leitura do parecer nº 03/2021, da Comissão de Economia e Finanças, do Projeto de Lei 

nº 09/2020, do Poder Executivo, dispõe de acesso à crédito e aos Microempreendedores 

individuais. Depois prosseguiu com a leitura do parecer da Comissão de Economia e 

Finanças, do Projeto de Lei nº 01/2021, da Reestruturação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica-FUNDEB. Passo para a Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto 

de Lei nº 01/2021, autoria do Vereador Denys Lucio, veda a nomeação de cargos 

públicos no Município de Salinópolis. Projeto de Indicação nº 03/2021, autoria do 

Vereador Denys Lucio, cria n o âmbito do Município de Salinópolis, a casa de apoio ao 

paciente salinense, destinado ao amparo e proteção a doentes. Vou pedir para a nobre 

Vereadora Roberta Gaia, ler aqui uma mensagem de um Ex-Vereador Nei Maia, sobre um 

grande amigo que passou aqui nessa terra especialmente aqui em Salinas e foi Prefeito que 

hoje está completando mais um ano de falecido. Um ano de saudade de um grande amigo 

saudade de tomar o açaí de todos os dias juntos meu eterno Deputado Federal Asdrúbal 

Bentes 15:12, um exemplo de ser humano que dedicou o mandato de Prefeito de Salinópolis, 

e seis mandatos de Deputado Federal, com honra que se orgulhava de ser um dos 

Constituintes do Brasil, saudades de você. Em seguida encerrou a reunião marcando a 

próxima para do dia 09 de maio, no horário regimental. E para constar eu Roberta Graziele 

Pinheiro Gaia, 1ª Secretária lavrei a presente ata que depois aprovada será assinada pelos 

Vereadores e Vereadoras presentes na reunião. Palácio Manoel Pedro de Castro, 29/04/21. 
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