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Ata da 11ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª 

legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 

28/04/2022.   

 

Aos 28 dias do mês abril 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 19:hs e 15 

minutos o Sr. Presidente iniciou a reunião solicitando ao 1º Secretário João Erivaldo 

da Silva, 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 Denys Lucio. Logo após o Presidente passou para o grande 

expediente, para apresentação de indicações, Projetos de Leis, Resoluções.  

Vereador Antônio Carlos, apresentou (01) indicação para o Poder Executivo, 

autorizar a Secretaria Municipal de Obras, perfuração de um poço artesiano com 

caixa d’água no bairro da Arapiranga na Vila do Alto Pindorama. Vereadora Roberta 

Gaia, apresentou (02) indicações para o Poder Executivo:  autorizar a Secretaria 

Municipal de Obras, para fazer o serviço de limpeza e reparos com urgência de um 

bueiro que fica na Rua Santa Clara esquina com a Rua Raimundo Dias no bairro 

Bom Jesus: Reivindicando o requerimento nº 64/2021, autoria do Vereador Argeo 

Corrêa, o qual pede o retorno da Biblioteca Pública Ruth Passarinho para o seu local 

de origem na Rua João Pessoa bairro do Caranã. Vereador Argeo Corrêa, 

apresentou (01) indicação, ao gestor Municipal pedindo o asfaltamento e 

alargamento da Rua Francisco Nunes, bairro da ponta d’agulha. A seguir o Sr. 

Presidente passou para assuntos livres. Pede a palavra a Vereador Marcelo Pinheiro, 

Senhor presidente uma ótima noite. Primeiro secretário João da Ponte, segundo 

André do Cuiarana, todos os vereadores, ao publico que nos assistem, aos 

mototaxistas, e a população que nos acompanha pelas redes sociais uma boa noite. 

Senhor presidente, o motivo da minha fala hoje é para falar sobre alguns assuntos 

que a gente vem correndo atrás em busca de respostas e claro que nossa 

população tenha voz dentro do nosso mandato. Na última terça feira estive na 

capital em busca de respostas da concessionária Equatorial e fui atendido pelo 

Nayron Melo um dos responsáveis pelo Estado do Pará. Na conversa com o mesmo 

eu passei toda situação que o nosso município vem enfrentando com os serviços de 

péssimas condições sendo prestado pela Equatorial eu acho injusto a população 

salinopolitana pagar o seu talão de energia e não ter o direito de desfrutar de uma 
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energia de boa qualidade. Não é só isso, presidente. Outras situações também vem 

nos preocupando bastante como questão de posteamento onde a gente ver que 

alguns portes estão localizados em nossos bairros estão comprometidos correndo o 

risco de cair em cima de um veículo, de alguém que esteja passando. Então essa 

preocupação é muito grande. Ontem eu recebi uma ligação de um representante 

de Castanhal que toma conta da região do salgado e hoje ele esteve aqui na 

Câmara Municipal de Salinópolis, vereador Tonhão participou de uma breve 

reunião, e nós afirmamos o compromisso da audiência pública que vai acontecer 

aqui nesta casa de leis no próximo dia 11 de maio. Quero convocar toda a 

população, as pessoas que estão se sentindo lesados. Nós sabemos muito bem que 

o nosso município é um local que recebe todos os finais de semana várias pessoas 

espalhadas pelo estado do Pará, pelo Brasil todo e fora do Brasil. Então a gente 

precisa ter uma resposta boa referente a energia que é fornecida pela Equatorial e 

como vereador sempre ativo nas comunidades eu nunca vou me cansar presidente 

de reivindicar a causa da minha população. Outra situação é que neste final de 

semana eu estive no quarteto do qual me refiro a Vila da Enseada, Macapazinho, 

Bandeira Branca e Enseada verificando a situação do acesso desse período chuvoso 

tem maltratado bastante aquela vicinal que começa na Enseada e termina no 

Macapazinho e eu pude perceber presidente que o acesso está ruim demais e e isso 

me preocupa também porque é um povo que precisa ter um acesso que possa dar 

liberdade pra ele entrar e sair sem correr risco de vidas. Ontem por acaso eu sofri 

um pequeno acidente, acabei escorregando na moto, mas isso aí é um impulso que 

a gente recebe pra gente enfrentar o dia a dia de como é a nossa população 

enfrenta uma necessidade. Já falei hoje pela manhã com o nosso prefeito Kaká 

Senna ele vai está direcionando todos os serviços paliativo pra que a gente João da 

Ponte possa dar uma qualidade de vida, não cem por cento, porque nem todo 

trabalho é cem por cento, mas a gente se esforça pra gente responder dando um 

resultado positivo para nossa população que se o vereador não recebe a 

reivindicação da população afinal de contas o que é que ele esta fazendo aqui? Eu 

que ele deve estar no local errado. Enquanto vereador estarei sempre aqui 

prestando contas do meu mandato com a população só frisando presidente dia 11 

de maio a audiência pública com os representantes da Equatorial de Castanhal aqui 

na região do salgado. Um forte abraço do vereador Marcelo Pinheiro. Vereador 

Eron pede aparte. Eu não sei se estarei presente dia 11 porque tenho um 

compromisso em Belém, mas vou fazer o possível de estar aqui, fazer um esforço. 

Vamos convidar os representantes da Equatorial para dar uma volta na cidade, por 
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exemplo, ali no Maçarico tem uns portes que os ferros estão todos de fora e são 

aqueles portes imensos, altos, correndo o risco de cair. Tem alguns que estão 

seguros pelo fio, a afiação que está segurando aqueles portes. A proposta é que 

nós possamos dar uma volta na cidade para mostrar para eles para sentirem o que 

está acontecendo. Pedindo desculpas que na terça-feira passada a gente prometeu 

que iria lá com você, mas teve aqui uma sessão extraordinária e você sabe que 

quando vamos em Belém a gente aproveita para visitar os deputados e enfim 

chegamos muito tarde. Para não corremos o risco de faltar aqui a gente pede 

desculpas, Marcelo, que deixamos você sozinho, mas com certeza vi o seu vídeo e 

fomos bem representados lá por você. Obrigado. Continua Vereador Marcelo 

Pinheiro. Com certeza presidente não estava só eu Deus estava comigo e eu 

mencionei em reunião com o Nayron Melo a situação que não é só eu como 

vereador reivindicando, eu falei de todo trabalho legislativo, que nós vimos 

desenvolvendo, da importância, do direito que vocês como vereadores e como eu 

tenho de reivindicar. Eu me sinto muito agradecido porque eu fui em busca 

respostas e obtive resposta imediatamente, então dia 11, às nove horas da manhã, 

quem se sentir na vontade de se fazer presente o convite já está lançado. Muito 

obrigado presidente. Usou da palavra o Vereador André, Boa noite presidente Eron, 

verador João, Naldo, funcionários desta casa, vereadores, vereadoras aqui presente, 

mototaxistas, pessoas que estão aqui na plateia nos assistindo neste momento, que 

estão nos acompanhando pelos canais de comunicação da câmara. Senhor 

presidente venho usar aqui essa tribuna no horário de palavra livre pra gente citar o 

momento de inauguraçãpo da Praça do Itapeuá onde nós estivemos lá presentes 

juntamente com o prefeito Kaká Senna. Uma obra importante para aquela Vila do 

Itapeuá que à muito tempo estavam clamando por aquele espaço de lazer e a gente 

vê a satisfação vereador João daquelas pessoas de estarem recebendo aquela obra, 

aquele benefício. A gente vê que tem muita gente que fala que o prefeito Kaká 

Senna não está nada, não está inaugurando nada, mas ele está inaugurando sim. 

Nós temos mais obras para fazer lá no Cuiarana, como no Itapeuá, nos bairros do 

Cuiarana do qual ele assumiu um compromisso conosco do asfaltamento dos 

bairros. Venho aqui presidente agradecer e parabenizar o prefeito Kaká Senna pelo 

seu esforço, sua dedicação, agradecer os secretários municipais em nome do 

Thiago Gamacho secretário de obras, o Rodrigo do almoxarifado, a secretária 

Valdineia da saúde que esteve presente também lá com a ação cidadania e saúde, a 

secretária Fernanda e os demais secretários que estiveram presentes lá. Eu como 

sendo representante do Cuiarana me sentir muito grato e satisfeito pela presença 
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de todos que estiveram lá. Quero também presidente me reportar aqui aos 

mototaxistas do nosso município que eu tive a oportunidade de ser o relator do 

parecer da comissão de transporte do projeto de lei nº 02/2022 de autoria do 

poder executivo que altera a lei municipal 2.872/2015 de 23 de dezembro de 2015 

que dispões sobre os serviços e transportes remunerados de passageiros por meio 

de motocicletas então nós aqui fazemos o nosso papel aqui como vereador dando 

a totais condições para que o mototaxistas possa ter os seus direitos representados 

aqui por esta casa, presidente. Desde já quero agradecer a presença de todos vocês. 

Muito obrigado, boa noite e um bom final de semana a todos. Pede a palavra o 

Vereador Naldo do Açaí, Boa noite a todos.  Em primeiro lugar quero agradecer a 

Deus por mais uma sessão nesta casa de leis. Em nome do presidente cumprimento 

a todos os vereadores, as vereadoras, os funcionários, a conexão notícia, o portal da 

câmara, nossos amigos mototaxistas e a comunidade que nos assistem. Venho aqui 

falar sobre o caranã, onde nesses últimos dias com as fortes chuvas alagou o 

espaço que as pessoas utilizam para retirar água boa e a água não está tendo vazão 

para sair pelas galerias. Foi realizada uma obra lá,  não é culpa dos vereadores do 

momento, não é culpa do nosso gestor, a culpa foi dos gestores passados que 

deixaram construir aquela abra naquele espaço do qual havia tantos os locais para 

ser feito e fizeram logo al. Então eu me revolto com pessoas que vão para as redes 

sociais falar, culpar o prefeito do qual não tem nada a ver com essa obra porque 

deixaram dois ralos pequenos para a água escorrer e está gerando maior 

dificuldade e por isso quebraram a rua. Eu estive presente lá com o secretário, 

quero até agradecer ao Rodrigo Lemos pela presença neste dia onde fomos lá e 

tivemos até que pularmos o muro pela casa dos veranistas do qual a galaria passa 

pelo meio do quintal deles e foi preciso desentupi-la, retiramos restos de sujeiras 

da resultante da obra. Existe outra galeria entre uma casa e outra da rua do qual foi 

preciso quebrar os tubos para poder desentupi-lo e retirar areai, mesmo assim não 

foi suficiente para dar jeito. Mas tenho certeza que os guerreiros da prefeitura estão 

se emprenhando bastante para verificar essa situação para ninguém ir mais para as 

redes sociais e culpar o prefeito. Fui também visitar o poço da Califórnia onde 

estava sendo finalizada Dalte a perfuração, cento e quarenta e nove metros o poço, 

isso vai proporcionar uma evasão de água muito boa. As famílias que moram ali e 

vão ser beneficiadas estavam precisando desse poço e graças a Deus foi finalizado, 

a tubulação foi colocada e daqui pro dia quinze de maio até o final do mês de maio 

toda família da Califórnia vai ter uma água boa, de qualidade. Quero agradecer ao 

nosso prefeito pelo empenho que ele está tendo com nossa cidade, nós sabemos 



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

 

 5 [Data] 

 

que é um período chuvoso e tem ruas aí que está com crateras feias, não passam 

carros, nem motos e por isso as pessoas vão para as redes sociais falar, tudo bem, é 

período chuvoso e não tem como fazermos agora, mas nós vamos fazer com 

certeza. A chuva já está parando e eu tenho certeza que o nosso prefeito vai fazer 

acontecer, as ruas vão ser empiçarradas, asfaltadas viu Marcelo? Então eu confio no 

meu prefeito, nesses vereadores aqui presentes que nós vamos trabalhar bastante 

pela nossa cidade, sou filho de salinas e quero ver o bem da minha cidade. Conto 

com vocês para nós ajudar nessa administração porque muitas obras estão vindo 

para salinas graças a Deus. Boas noites a todos fiquem com Deus e um ótimo final 

de semana a todos. Pede a palavra a Vereadora Luna Gabriela, Boa noite a todos. 

Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Eron Teixeira, os 

vereadores e vereadoras desta cada de leis, aos servidores da câmara municipal, a 

plateia aqui presente, a categoria representada pelos mototaxistas e todo o público 

que nos acompanham pelas redes sócias através do portal oficial da câmara e da 

conexão notícias. Primeiro eu gostaria de fazer um convite eu sou relatora da 

constituição de comissão e justiça e infelizmente a gente teve uma questão de dois 

projetos de leis de urgência não tive condições de concluir esses pareceres, mas o 

presidente da comissão concluiu excepcionalmente quando eu não tiver condições 

pelo regimento interno ele pode fazer essa função. Porém ainda tem muito projeto 

de leis pendentes, temos bastantes coisas para avaliar, mas existe um projeto de lei 

especifico de nº 13/2021 que eu quero fazer um convite a todos os nobres 

vereadores que se vocês puderem estar junto comigo, junto com a comissão, na 

quarta-feira dia 04 de maio, nesta casa de leis, pelo período da manhã a partir das 

nove horas para que a gente possa discutir esse projeto de lei porque eu acredito 

que seja de extrema relevância para o município. São trinta e um artigos, e existem 

algumas coisas que a gente precisa avaliar com cuidado que é o projeto que dispõe 

sobre a criação e regulamentação do serviço de guincho, remoção e depósito em 

pátio de veículos automotores recolhidos através das medidas administrativas 

previstas na legislação pertinentes aplicadas pelas autoridades de trânsito no 

âmbito do município de Salinópolis Pará e disciplina cobrança de taxas. Então é 

uma questão delicada, trata-se também de uma questão financeira e nós temos aí a 

consciência de que a SEMUTSAL não tem um fundo, então a necessidade de 

algumas discussões e eu acho importante que todos os treze possam estar juntos já 

que é uma relevância municipal. No mais gostaria de agradecer que temos também 

feito visitas, fiscalizações, além das nossas funções burocráticas porque fazem parte 

da função da vereança e infelizmente fizemos fiscalizações em algumas unidades de 
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saúde e nos deparamos com algumas situações muito delicadas com o forro de 

gesso caindo, com mato alto em uma unidade de saúde é estranho e você precisa 

mantê-la com cuidado, muito lixo e nós temos fotos nos postos de saúde, atrás das 

unidades de saúde, estamos sem médicos em algumas unidades, porém a gente 

sabe que tem alguns médicos que estão cobrindo a unidade. Eu entendo a 

dificuldade de contratação de médicos, mas eu acredito que é uma prioridade e 

precisa ser olhada com muito carinho. Em relação à limpeza urbana nós estamos há 

um ano e quatro meses indo para um ano e cinco meses de gestão pública e a 

limpeza permanece igual sem nenhuma perspectiva de melhora onde a gente passa 

os entulhos permanecem estão fazendo aniversário mais de três meses e os 

entulhos que já ficaram secos estão florindo novamente. Existem entulhos quase 

dentro da secretaria de limpeza urbana na Rua Raimundo Quadros então eu 

gostaria de pedir a gestão pública que tivesse esse olhar porque eu acho que a 

justificativa de chuva nós estamos há um ano e quatro meses e não estamos todo 

esse período de inverso então eu acredito que já deveria sim ter feito alguma coisa, 

deve ser feita alguma coisa. Eu não consigo entender porque outros municípios 

conseguem trabalhar, desenvolver no período de chuva e aqui a gente não caminha 

para nada. Vereador em relação ao Caranã não é culpa do prefeito e nem dos 

vereadores, mas é de responsabilidade da gestão pública e a partir do momento 

que ele assumiu esse papel enquanto prefeito da cidade, portanto, a partir de agora 

a responsabilidade é dele de resolver o problema sim bem como as ruas 

intrafegáveis, inclusive, quero reiterar também a indicação do Vereador Argeo ali da 

avenida principal da PA em frente as farmácias do meio fio, inclusive, eu gostaria de 

reiterar também. Temos ido constantemente às farmácias com esse clima de gripe e 

está terrível e cada dia pior o centro da cidade, então além do meio fio que o 

senhor solicitou que ele possa também dar uma melhoria na manutenção da 

pavimentação asfáltica. Dizer que a gente segue trabalhando, fiscalizando, alguns 

não gostam alguns não concordam, outros dizem que a gente faz isso para 

perseguir o prefeito. Eu não me sinto dessa forma faço o meu papel e estou muito 

segura quanto ao meu papel na vereança, estou muito tranquila e fico muito feliz 

porque eu digo que nós somos a oposição que mais ajuda o prefeito e de fato nós 

não colocamos nenhuma trave, nós aprovamos o que precisa ser aprovado, 

analisamos o que precisa ser analisado e geralmente aquilo que a oposição 

questiona visita ou fiscaliza o prefeito vai lá e resolve. Então eu sinto-me fazer o 

meu papel e dizer que a nossa oposição é responsável nós não estamos aqui para 

atrasar nada a gente está para colaborar pelo município bem como o vereador 
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falou eu também sou filha de salinas e o que é melhor para a minha cidade é 

melhor para mim. Gostaria que de fato houvesse esse olhar do gestor público e 

deixem de dizer quem tem culpa ou não isso não é o caso agora o caso é se você 

assumiu esse compromisso essa responsabilidade que você dê conta do seu 

trabalho e faça por onde assim como a gente precisa também fazer o nosso 

continuando dentro do nosso serviço da nossa fiscalização da nossa aprovação e 

das nossas discussões pertinentes em relação aos projetos relevantes para  o  nosso  

Município, muito  obrigada. Boa  noite  a  todos  fiquem  com Deus. 

A seguir o Presidente passou para a 1ª parte. Está em discussões a 9ª, 10ª, atas das 

reuniões ordinárias, realizadas nos dias: 14 e 20 de abril, 1ª ata da reunião 

extraordinária realizada no dia 26 de 2022, a seguir foram aprovadas por 

unanimidade. Está em discussão o parecer da Comissão de Transportes, do Projeto 

de Lei nº 02/2022, autoria do Poder Executivo, altera a Lei Municipal nº 2.872/2015, 

dispõe sobre o serviço de transporte remunerado de passageiros por meio de 

motocicletas. Está em discussão o Projeto de Lei nº 02/2022 autoria do Poder 

Executivo.  Não havendo manifestação ao contrário na discussão do parecer, nem 

do Projeto de Lei nº 02/2022, que alterou a Lei Municipal nº 2.872/2015, todos 

foram aprovados por unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Depois o 

Presidente colocou em discussões os pareceres da Comissão de Constituição e 

Justiça dos Projetos de Leis: nºs 03 e 04/2022, dispõe sobre a política pública de 

assistência social no Município de Salinópolis. Dispõe sobre a regulamentação da 

concessão de benefícios eventuais da política de assistência social no Município de 

Salinópolis, autoria do Poder Executivo. Pede a palavra a Vereadora Roberta Gaia, 

só pra que a nossa população possa entender são 02 pareceres que hoje vão ser 

aprovados, por conta que nós tivemos uma reunião extraordinária na última terça-

feira, eu não pude me fazer presente por não estar muito bem de saúde, porém 

dando uma lida no parecer da Comissão de Economia e Finanças, observou-se que 

precisa ser refeito pra que a gente possa da forma correta, porque no nosso 

Regimento Interno, no Art. 26, inciso I, IV, do Projeto de Lei nº 03/2022, autoria do 

Poder Executivo, dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social no Município 

de Salinópolis, porém no Regimento Interno diz o seguinte no Art. 26, que fala 

sobre as comissões permanentes, inciso II que é citado aqui ele não é da Comissão 

de Finanças, é da Comissão de Constituição e Justiça, então de maneira nenhuma 

não podemos aprovar um parecer que está com esse erro precisamos fazer de 

acordo como está no Regimento Interno, então o parecer tanto dos Projetos de Leis 

nº 03, 04/2022, estão com esses erros, inclusive já foi assinado pelos membros da 
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Comissão, mais a gente precisa que seja refeito pra ser aprovado de forma correta. 

Pede a palavra a Vereadora Luna Gabriela, também questionou no final do parecer 

da Comissão de Finanças, fala sobre a questão de ordem econômica, porém não 

cita o valor especifico eu gostaria de perguntar para o Relator da Comissão, se o 

senhor sabe qual é o valor especifico direcionado a essa política, que o senhor faça 

possa explanar um pouco a essa questão pra nós e para a população por gentileza. 

Pede a palavra o Vereador João Erivaldo, Senhora Vereadora  eu fui o Relator da 

Comissão de Economia e Finanças, como Presidente verificando o projeto de lei, 

esse projeto vai beneficiar a nossa população carente do nosso Município, e o 

nosso projeto ele veio do Executivo, dizendo e afirmando que já está assegurado na 

LOA, e também está apto a receber recursos da esfera federal, estadual e municipal, 

agora vou ler uma parte do projeto, só pra vocês entenderem no Art. 4º- os 

benefícios eventuais poderão ser concedidos na forma de: I- em espécie, com bens 

de consumo; II- em pecúnia, esse projeto serve pra concessão de órtese e prótese, 

tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras entre outros: cadeiras de rodas, 

muletas, óculos e outros itens referentes a saúde. Art. 7º- no âmbito do Município 

de Salinópolis, os beneficiários eventuais se classificam nas seguintes modalidades: 

I- auxilio natalidade; II- auxilio por morte; III- auxilio em situações de 

vulnerabilidade temporária; IV-auxilio em situações de desastre e calamidade 

pública. Art. 21- a vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, 

perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos: I- riscos: ameaça 

de sérios padecimentos; II- perdas: privação de bens e de segurança material; III- 

danos; agravos sociais e ofensa. Esse projeto é muito importante, porque hoje a 

gente se sente travado, como nós não temos condições de dar um gás as pessoas 

que precisam e esse projeto também dá liberdade ao nosso Prefeito, que possa 

aquelas  pessoas que sintam e não tem condições de comprar uma cadeira de roda, 

que dá aparato pra eles, então a minha análise sobre a Comissão de Finanças, eu 

não vi nenhum equivoco tanto na lei que só vai beneficiar o nosso povo os mais 

carentes da nossa sociedade, hoje a gente se impedido de dar um gás de cozinha 

porque não tem como comprovar o gasto, e o nosso Prefeito mandou esse projeto 

de lei que é justamente pra dá aparato pra poder quando as pessoas procurarem a 

Assistência Social, ter como comprovar a retirada do dinheiro pra poder fazer o 

auxílio. A gente tinha pensado num projeto dessa natureza, mais o Prefeito ele estar 

tão preocupado porque a gente tem que prestar conta de tudo que a gente faz, 

não sei se eu respondi a sua pergunta nobre Vereadora, mas eu lhe juro pela 

benção de Deus, que não vi nenhum empecilho de estar dando o meu parecer 
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favorável a esse projeto. Vereadora Roberta Gaia, responde, na verdade o 

questionamento não foi na questão do empecilho e sim da Lei, até porque não foi 

uma criação do Poder Executivo esse ano não é nada novo só pra questão de 

entendimento seu João, precisa ser feito pra que no final possa ser prestado conta 

de que forma, quando o senhor leu que concessão de prótese, aparelhos 

ortopédicos, dentaduras, no parágrafo único depois do Art. 5º, diz que não se 

constitui não se pode dá pra isso como benefícios eventuais, só pra questão de 

entendimento. Porém aonde o senhor citou no Art. 7º- da questão do auxilio 

natalidade, auxilio por morte, auxilio em situação de vulnerabilidade temporária, 

auxilio em situação de desastre e calamidade pública, sim isso pode é pertinente e 

tem todo o amparo legal pra que seja feito isso, quando a gente fala na questão de 

estar legal ou não o parecer é por questões favoráveis, e se não for aprovado até o 

dia 29 de abril, o  Município pode perder a verba, então isso já deveria ter vindo pra 

esta Casa de Leis, é tudo feito assim, é  pra que a população possa entender de 

forma efetiva é desse jeito, por isso que a gente questiona porque temos um 

Regimento Interno que rege essa casa, e que fala no Art. foi apenas uma troca 

porque quando cita no parecer de Finanças, art. 26, inciso II, é da Comissão de 

Constituição de Justiça, precisa ser feito essa correção. Vereador João pede a 

palavra, conclui no Art. 24, o auxilio poderá ser concedido em caráter provisório 

através dos seguintes bens de consumo: I- cesta de alimentos; II- carga de gás 

doméstico GLP-13Kg; III-passagem. Pede a palavra a Vereadora Luna Gabriela, só 

pra concluir a questão da discussão, não sei qual é o cidadão que se manifestou em 

dizer ensina ela, assim Eraldo me direciono a você, o que acontece a gente acaba 

falando em incisos e parágrafos e projetos, e a gente não leva para o popular e as 

vezes fica muito, os que eles estão falando ficam embaralhados fazendo uma 

confusão na cabeça da gente, o que acontece na sessão quando o projeto de lei 

entra em discussão é exatamente pra a gente avaliar o que estar errado e esclarecer 

a população do que se trata porque aqui nesta Casa de Leis, já foi aprovado 

centenas de projeto de leis e só que passa pra comunidade é a primeira impressão 

isso aqui o que dispõe o projeto, a comunidade não tem noção de quantos artigos 

do que aquela lei vai beneficiar quando a gente pede  pra discutir o projeto não é 

pra mim nem pra Vereadora Roberta, é justamente pra esclarecer a população do 

que se trata aqui é uma Casa de Leis, a gente aprova leis aqui absurdas que nem 

puderam ser aplicadas porque não foram discutidas, corrigidas, não sei se pelo 

desprendimento e irresponsabilidade das pessoas que assumem esse papel aqui de 

tanto faz como tanto fez, pra vocês terem uma ideia aqui nesta Casa de Leis, a 
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gente aprova a mesma matéria dezena de vezes porque os Vereadores não prestam 

atenção do que o colega já fez a indicação, pra mim aos meus olhos isso é uma 

falta de respeito com a população. Venho pra cá toda noite, pra falar em leis, 

discutir coisas e vou aprovar papel de qualquer jeito não presto atenção e não sei o 

que eu estou aprovando, isso aqui como a Vereadora falou está pedindo 

regulamentação, isso não é criação e quando se cria uma lei ela é nova, e 

simplesmente foi constituída completa porque é regulamentação porque a 

Assistência Social, ela já faz esses trabalhos inclusive no bairro São Tomé, que teve 

aquela calamidade foram cadastradas algumas famílias umas receberam outras não 

receberam, aqui no porto grande aconteceu a mesma coisa de calamidade algumas 

pessoas receberam mãezinhas receberam enxoval, quando fala de auxilio 

natalidade, famílias de baixa renda de vulnerabilidade social que precisam de um 

caixão, tudo isso qualquer um de vocês sabem que isso já  acontece e Assistência 

Social cede mais não é pra todos isso é um esclarecimento, está sendo 

regulamentada é pra essa coisas, quando a Vereadora falou aqui que não tem essas 

concessões de prótese, etc. é de responsabilidade da Secretaria de Saúde, não 

pense que a discussão que se faz aqui é porque qualquer coisa, pra mim  discutir 

um projeto de lei é estabelecer respeito a vocês e mostrar quanto população do 

que se trata porque vocês podem vim a qualquer momento na Câmara e pedir 

qualquer projeto de lei, ai vocês vão dizer se aquele projeto pode ser aplicado 

porque nunca foi discutido, entendam de uma questão de respeito a população de 

esclarecimento que todos nós precisamos, obrigada boa noite a todos. Usou da 

palavra o Vereador Rosinaldo Martins, Vereadora no meu entendimento, você está 

falando que o projeto está errado. Depois a Vereadora Roberta esclareceu ao 

Vereador Rosinaldo da questão dos pareceres da Comissão de Economia e 

Finanças, não é do Projeto de Lei. Pede a palavra o Vereador Antônio Carlos, é 

louvável a correção dos pareceres dos Projetos de Leis, pra depois lá na frente não 

questionarem os Vereadores na aprovação desses Projetos de Leis. Após as 

discussões dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, dos Projetos de 

Leis: Nº 03/2022, Dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social no Município 

de Salinópolis. Nº 04/2022, Dispõe sobre a regulamentação de concessão de 

benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social no 

Município de Salinópolis, a seguir os pareceres acima citados foram todos 

aprovados por unanimidade dos Vereadores (as) presentes. A seguir o Presidente 

colocou em discussões os pareceres da Comissão de Economia e Finanças, dos 

Projetos de Leis: Nº 03/2022, dispõe sobre a política pública de assistência social no 
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Município de Salinópolis. Nº 04/2022, dispõe sobre a regulamentação de concessão 

de benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social no 

Município de Salinópolis. Depois prosseguiu com as discussões dos Projetos de 

Leis: Nº 03/2022, dispõe sobre a política pública de assistência social no Município 

de Salinópolis. Nº 04/2022, dispõe sobre a regulamentação de concessão de 

benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social no 

Município de Salinópolis, autoria do Poder Executivo. Não havendo manifestação ao 

contrário nas discussões dos 02 Projetos de Leis oriundo do Poder Executivo, acima 

mencionados foram todos aprovados por unanimidade dos Vereadores (as) 

presentes. Logo após o Presidente passou para a 2ª parte: solicitou a Vereadora 

Luna Gabriela, fazer a leitura de (02) pareceres da Comissão de Constituição e 

Justiça dos Projetos de Leis: Nº 03/2022, Institui e regulamenta a emissão de 

carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista (CIA) no 

Município de Salinópolis. Nº 04/2022, obriga os estabelecimentos públicos e 

privados no Município de Salinópolis, a inserirem nas placas de atendimento 

prioritário o símbolo mundial do autismo. Em seguida o Presidente deu por 

encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 05 de maio no horário 

regimental. E para constar eu 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, 28/04/ 2022. 
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