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

Ata da 17ª reunião ordinária do 1º período legislativo da 34ª
legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia
26/05/2022.
Aos 09 dias do mês junho 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. Não havendo correspondência para ser lido, o
Presidente passou o

grande expediente nenhum Vereador apresentou indicação,

passou para assuntos livres. Pede a palavra o Vereador José Raimundo, boa noite a
mesa diretora, Srs. Vereadores (as) ao público presentes e os que nos assistem pela
rede social, o que traz hoje nesta tribuna é para agradecer o Prefeito pela
inauguração ontem do abastecimento de água da Nova Brasília, vai beneficiar
aquela comunidade, agradecer pela parceria pelo respeito em atender o Vereador.
Agradecer ao Vereador João que sempre caminhou naquela comunidade pedindo
melhoria não foi só meu requerimento e sim também do Vereador João. Quero aqui
falar a comunidade do atlântico porque hoje fui bastante cobrado pelo entulho,
mas quero aqui falar pra comunidade que a limpeza está quase no término no
bairro Bom Jesus, depois vai para o bairro do atlântico. Também parabenizar todos
os Secretários da gestão Kaká Sena, principalmente a Secretária Marcia Beatriz pelo
trabalho, parceria, a Secretária Fernanda que sempre está levando os benefícios a
população de Salinas pela Assistência Social. Agradecer a minha comunidade do
bairro da california. Pede aparta o Vereador João Erivaldo, boa noite a todos,
primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e de uma sessão
muita grandiosa meu amigo Vereador Zeca do Forró, quando fala que nós estamos
trabalhando juntos pelas nossas comunidades é verdade nós somos incansáveis
fizemos o requerimento e pedimos ao Prefeito, que foi feita a perfuração do poço
do atlântico II, da Nova Brasília, California, Km 60, isso mostra pra nossa população
a união dos Vereadores, e todos estão preocupados com a nossa população em
busca de melhorias e qualidade de vida nunca se houve uma união de Vereadores
nesta Câmara, em busca de sanar as dificuldades que as nossas comunidades tem e
hoje eu me sinto privilegiado de ser Vereador de estar aqui junto de vocês e unidos
em busca de melhorias para a população, vamos juntos e de união mais forte.
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Continua com a palavra o Vereador, também dizer pra comunidade da Nova
Brasília, que está sendo feito a limpeza da tubulação das ruas, pra levar água de
qualidade a todos esses bairros, convidar todos os moradores do bairro do
atlântico, se fazerem presentes na festa da Escola Municipal Cecilia de Nazaré,
apresentação de quadrilhas, e artista da terra e sintam-se a vontade para
comparecer nesse evento, um abraço do Vereador Zeca do Forró. Pediu a palavra a
Vereadora Luna Gabriela, Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar a mesa na
pessoa do Presidente Eron Teixeira, aos vereadores e vereadoras desta Casa de Leis,
aos servidores da Câmara Municipal, a plateia aqui presente e a toda população
que nos acompanha através das redes sociais pelo portal oficial da câmara. Muito
obrigada e boa noite a todos.

Pediu a palavra o Vereador Antônio Carlos, senhor Presidente em seu nome
cumprimento a mesa, e os demais Vereadores (as) ao público presentes e os que
nós assiste pelas redes sociais, ouvindo aqui o relato da nobre Vereadora que me
antecedeu dizer que, aos colegas mototáxi presentes, nós Vereadores não somos
contra em nenhum Projeto que venha beneficiar qualquer categoria, como
Presidente da Comissão de Justiça, eu jamais julguei ou julgar a Vereadora pelo
atraso do parecer, isso não é o meu feitio, sempre digo, a gente tem que analisar o
projeto

pois é de grande relevância pra que amanhã não possamos ser

penalizados, e somos a favor que os mototaxistas sejam beneficiados, mais sempre
bati nesta tecla da seguinte forma pode até me julgar mas sou justos, porque tem
funcionário que tem (01) placa de mototáxi e vai alugar isso tem que ser feito um
pente-fino é dado pra quem quer trabalhar e precisa porque se tem um emprego
fixo ou é concursado e aluga a moto então ele não precisa, porque tem outro que
está precisando trabalhar. Então tem que organizar pra exercer os trabalhos de
vocês com segurança e organizado, estamos aqui sempre apoiando todos os
Projetos que vierem da categoria pode contar com este Vereador, porque eu jamais
vou deixar de aprovar com a minha assinatura algo que venha beneficiar vocês,
sempre digo, aquela porta ali não se abre sozinha é a população que nos concede a
entrar na porta e ter uma cadeira durante 04 anos. A Vereadora na quinta-feira
passada na sessão não sei se referiu a mim, referente da ação que fiz na Vila do Alto
Pindorama, no Artigo 88 do Regimento Interno, capitulo VII, dizer que eu não fui
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beneficiado nessa ação pelo contrário foi a população que foi beneficiada e não
usei máquina pública. O que usamos foi da Secretária de Saúde e da Assistência
Social, que se dispuserem a fazer os serviços não contratamos nenhuma empresa
nem dinheiro da Câmara nem da Prefeitura, não concorro a cargo público nem
estamos em pleito de eleição municipal. Eu fiz em prol da sociedade não pra me
beneficiar porque o que eu quero a população seja beneficiada porque se a
Vereadora fizer eu vou parabenizá-la porque é o povo que ganha com os
atendimentos de saúde e emissão de documentos porque essas pessoas dos
interiores não tem essas oportunidades ou até por falta de dinheiro. Desde já
agradeço a todos e fiquem com Deus. Fez uso da palavra o Vereador Rosinaldo
Martins, boa noite a todos, em primeiro lugar quero agradecer a Deus por estarmos
aqui reunidos em sessão, Presidente quero saudar a presença de todos os
Vereadores (as) o público presentes e os que nos assistem pela rede social, quero
parabenizar o Vereador Zeca do Forró, pelo requerimento que foi atendido para o
bairro da nova Brasília, onde várias famílias vão ser beneficiadas, com o apoio do
Prefeito Kaká Sena, vamos levar água em todos os bairros que ainda não tem,
também está de parabéns pelo que está fazendo na cidade, como no verão vão
acontecer vários serviços reforma geral da quadra da praça Luiz Bentes, está sendo
finalizada a obra do porto grande, creio que vai ficar uma maravilha. Falar sobre o
transporte urbano está pedindo socorro porque tem muitos clandestinos estão
tirando o pão de cada dia do pessoal dos transportes, sou testemunha disso
trabalhei como fiscal dos ônibus sei o que esse povo passa porque os clandestinos
saí na frente pegando os passageiros e deixando os idosos pra eles porque não
pagam, nós Vereadores temos que tomar uma atitude e brigar a favor deles.
Também nós Vereadores estamos aqui pra dá apoio aos mototaxistas essa porta
sempre vai estar aberta para os mototaxistas pois precisam trabalhar mais tem se
legalizar. Foi falado que tem funcionário que tem placas de mototáxi como tem
mototáxi que pegou placa e vendeu e hoje está requerendo ele precisa de placa.
Temos que fiscalizar e ver quem precisa ganhar essas placas, um bom final de
semana a todos. Pediu a palavra o Vereador Eron Teixeira, boa noite ao Presidente,
Vereadores (as) público presentes e os que assistem pelo portal da Câmara, vou ser
muito sucinta nas minhas palavras, só pra agradecer ao Prefeito Kaká Sena, pelo
grande benefício levado ontem para o bairro nova Brasília, do sistema de
abastecimento de água que é essencial para a vida humana, água foi um dilema
ano passado de muita reclamação e hoje nós estamos vendo as coisas acontecerem
água sendo levada para todos os bairros que outrora estava precisando se Deus

[Data]

3

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

quiser vai ter uma página virada e agradecer também, eu morei no bairro do porto
grande e vi muitas tristezas, choros, desesperos quando dava aquela águas grandes
que coincidiam com o horário das chuvas, o povo perdendo seus eletrodomésticos,
perdendo até a dignidade, o Prefeito hoje está fazendo um trabalho que se não
resolver cem por cento mais ali noventa por cento vai resolver a questão daqueles
alagamentos. O Engenheiro fez um estudo técnico vai tentar desviar a água que
desce da caixa d’água da Igreja São Pedro, pra jogar pra maré antes de entrar na
baixada do porto grande, como ex-morador e aonde temos muitos amigos a gente
fica satisfeitos de ver as coisas acontecendo, também parabenizar as comissões que
tem se desdobrado aos Presidentes das comissões pra que antes do nosso recesso
no final do mês, fazendo os pareceres de uma maneira muito cuidadosa pra que
não venha acontecer mais tarde de sermos taxados de coisa feia. Dizer aos
Vereadores estão de parabéns ainda não terminamos o período legislativo mais
todos são de guerra vão pra campo estão trabalhando e ao Prefeito Kaká Sena,
também agradecer ao Governador do Estado do Pará, pela ajuda que está dando ao
nosso Prefeito, dizer aos nossos amigos que eu tenho uma gratidão muito grande
com a categoria dos mototaxistas é impossível eu olhar pra um de vocês e não ficar
com o coração agradecido assim como os olhos não vê e o coração não sente assim
diz a bíblia sagrada, as vezes a gente precisa passar por certo momentos difíceis pra
a gente valorizar uns aos outros. Há 12 anos atrás cai de uma construção quebrei os
(02) calcanhares passei um ano numa cama, na cadeira de roda, andador e de
muleta, no primeiro ano precisava fazer fisioterapia no antigo Hospital Samarate, ir
de dois em dias, não tinha carro, desempregado e ainda todo quebrado, durante
esse tempo todo nunca o mototaxista me cobrou a passagem pra me levar ao
hospital. Sei que está passando um filme na cabeça de todos vocês porque quantas
vezes vocês ainda estão carregando pessoas desse jeito tenho total confiança em
vocês. Meus filhos quando vão a igreja as vezes no Monte Sinai nunca olhei na
numeração do mototaxista porque eu sei que ele vai em boas mãos. A Câmara
Municipal desta cidade, falo pelos 13 Vereadores estaremos sempre ao lado das
pessoas de bens e apoiando as categorias porque esse é o nosso papel, hoje eu
peço até pela urgência da matéria desse Projeto de Lei. Usou da palavra o Vereador
Argeo Corrêa, cumprimento os Vereadores (as) ao público presentes e a classe dos
mototaxistas, e os que nos assistem pelo portal da Câmara. Venho aqui
primeiramente agradecer a Deus, por mais um dia de trabalho nesta Casa de Leis.
Como nós somos homens públicos estamos sempre em contato com pessoas que
tem sempre um problema a nos passar e trazer a esta Casa, diante mão quero
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cumprimentar o Prefeito, da entrega do abastecimento de água do bairro nova
Brasília, resultado de cobranças que o povo faz aos Vereadores como homens
públicos temos o direito de trazer as melhorias do que o povo precisa, também
estender o convite do 1º arraial do Vereador Argeo, no dia 15 de junho, peço
justificação da minha falta pois estarei junto a comunidade fazendo os festejos
juninos, convido a todos a participarem na Rua Capitão João Felix bairro do guarani
II com várias atrações. Quanto a classe dos mototaxistas tenho o maior respeito por
vocês já apoiei muito com camisas, coletes etc. Sobre a questão dos mototaxistas
no nosso Município, essa Casa de Leis está fazendo o seu trabalho de aprovar as
leis, como a Vereadora disse que não devemos ser errôneos no que a gente aprova
aqui, dizer aos mototaxistas podem contar com este Vereador nas suas causas, boa
noite a todos. Usou da palavra o Vereador André Barros, em seu nome
cumprimento a mesa diretora, demais Vereadores (as) público presentes e os que
nos assistem pela rede social, venho pra usar este momento da palavra livre pra
falar sobre a inauguração da água no campo do batata onde estivemos presentes,
reivindicação dos Vereadores Zeca, João e Marcelo, observamos a luta de vocês
trazendo essa reivindicação das comunidades pra cá a gente fica satisfeito quando
temos um problema é são resolvidos como a questão da água ano passado e com
certeza o Prefeito Kaká Sena está de parabéns por estar levando essas iniciativas e
se tornado concretas no nosso Município, está sendo cavado poços no Coremas,
Vila Nova, na estrada do aeroporto pra resolver esse problema da água, no
Cuiarana não é diferente já foi cavado um poço no Arapepó, Itapeuá, na Portelinha
para melhorar a vidas das pessoas que ali moram, também agradecer a Drª Renata
do Detran, estamos terminando a sinalização da estrada do Cuiarana, proporcionar
os visitantes que vem no mês de julho, isso são reivindicações que trazemos dá
comunidade pra esta casa e levar ao Prefeito, ficamos gratificantes com tudo isso.
Também reportar sobre a categoria dos mototaxistas são pessoas de lutas, como o
Vereador falou a respeito das pessoas que tem duas placas é funcionário, então a
lei tem que ser aplicada, tem cidades que não são organizadas mais a Cidade de
Salinópolis está a frente de várias cidades, tem que ter a organização
principalmente na questão do trânsito, contem com este Vereador no que for de
bem para a categoria em geral, boa noite a todos. Pediu a palavra a Vereadora Vera
Lúcia, cumprimentando a todos da mesa diretora, a classe dos mototaxistas, ao
público presentes e os que nos assistem pela rede social. Venho me reportar
especialmente a vocês todos da categoria dos mototaxistas, sei que a luta de vocês
foi constante, persistente é assim que se consegue, dizer ao Sr. Presidente que
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fiquei feliz de saber que hoje vai ser aprovado e conte com os 13 Vereadores pra
essa aprovação, depois vai depender somente das concessões que vocês terão que
receber depois de tudo dessa pandemia tudo está se arguindo novamente lutando
para voltar aos seus trabalhos, parabéns pelo esforço e empenho e acredito que
não vai demorar porque todos vocês já estão aptos pra assumirem os trabalhos de
vocês, que Deus protejam todos vocês e que as portas se abram cada vez mais na
vida de vocês e realizam todos os projetos que planejaram dentro dessa categoria,
muito obrigada boa noite. Pediu a palavra a Vereadora Roberta Gaia, em nome
Presidente cumprimento a mesa diretora, aos nobres colegas Vereadores e
Vereadoras, funcionários desta casa, ao público presentes e os que nos assistem
pela rede social boa noite, a gente fica feliz em ver essa casa cheia quando uma
categoria se une pra ter voz, e a gente espera mensamente que essa voz tenha
valor porque eu venho Presidente, que não haveria necessidade tão importante de
ver toda a movimentação dos mototaxistas, sendo que a lei do guincho é pra todos.
Foi importante a Vereadora Luna falar que a comissão não somos nós da oposição.,
a Comissão de Constituição e Justiça, assim como a de Finanças, é constituída por
Vereadores desta Casa, e não como nós somos vistos de 04 (eu, Vereadora Luna,
Vera, Vereador Denys) como oposição. Vocês ouviram ela dizer que o Presidente é
o Vereador Tonhão, membro Vereador Zeca, ela é relatora, eu pergunto pra vocês
sabem quantas vezes essa comissão se reuniu pra discutir esse Projeto de Lei, com
quem a Vereadora Luna se reuniu pra discutir esse projeto foi com vocês, com o
Secretário que se fez presente aqui não sei de que forma mais foi benvinda a visita
dele e todos nós Vereadores temos o dever de ver todas as leis que são
encaminhadas pra esta Casa, nós somos vistos como oposição, mais nenhuma lei
que veio pra ser aprovada nesta Casa, teve o nosso voto contrário e vocês sabem
porquê, são pertinentes e tem valor no nosso Município. A lei dos mototaxistas pra
ser aprovada mais 100 placas erámos nós que estávamos travando mais já foi
aprovada porque ainda não dadas as 100 placas. A Vereadora Luna fez o oficio
solicitando ao Secretário a lista dos beneficiários dos 100, porque até então tinha
apenas 77 aptos a receber e serão 100 placas dadas, sabe qual foi a resposta que
ele deu pra ela, que não iria encaminhar se ela quisesse era pra dá entrada no
Ministério Público. Ai a gente se pergunta porquê será é o nosso papel de fiscalizar,
procurar saber das coisas estão direitinhos se estar ocorrendo pelo que tem ser
feito porque que não encaminha pra esta Casa, quer queira, quer não, cada um de
nós os 13 Vereadores, somos autoridades assim como vocês cidadãos daqui do
nosso Município, e são fiscais também tem o direito de solicitar

de fazer
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requerimento a qualquer Secretaria deste Município ou pra Prefeitura, para saber
do que está acontecendo no nosso Município, vocês devem lutar por aquilo que
acreditam e se unir pra ter voz e força foi importante essa união, e da boa vontade
da Vereadora em reunir com vocês pra discutir assim como discutiram a lei dos
mototaxistas, então eu de coração aberto quero parabenizá-los por isso porque
estão fazendo valer a categoria de vocês e a voz do cidadão que temos porque
todos nós temos esses direitos e vocês estão fazendo valer isso, e outras categorias
que precisam dessa casa de leis se expirem em vocês, como foi falado aqui sejam
cumpridas e fiscalizadas, esta casa estar de portas abertas porque tem boa vontade
de atender vocês, podem contar sim, desde que esteja de forma correta pra que
possamos fazer cumprir a lei. Aproveitando o guincho Presidente, eu quero
parabenizar realmente as Comissões de Constituição e Justiça, Finanças, fizeram um
trabalho ferrenho pra que fosse cumprido em entregar os pareceres e os Projetos
de Leis os quais vão ser todos aprovados, pergunto para o Presidente da Comissão
de Economia e Finanças, se o Projeto de Lei que Cria a Procuradoria da Mulher,
tem menos valor que os outros, pra uma mulher estar aqui falando não foi fácil,
imagine 03, e que não são enfeites, a gente faz valer as nossas vozes, é menos
importante a Procuradoria da Mulher nesta Casa. Fico feliz de ver tantos homens
aqui e queria que vocês homens lutassem pelos nossos direitos das mulheres,
porque o lugar de mulher é aonde ela quiser. A Comissão de Constituição e Justiça,
já fez o parecer, porque o de Finanças não faz, a valorização de todas as classes e
de qualquer gênero tem quer começar desta Casa, e exemplo daqui o qual espero
imensamente foi feito uma força tarefa pra ser aprovado tudo hoje, mais o da
Procuradoria da Mulher infelizmente não está é esquecida a gente fica triste porque
a gente fazendo tantas lutas, reivindicações, é deixada de lado, esperamos que esse
olhar carinhoso que tem por todas as classes e categorias, que se tem por gênero e
seja por nós também, desde já agradeço e parabenizo a todos, quando se unem
não só uma ou duas pessoas mais uma categoria, assim como nos unimos as 03
mulheres a gente faz valer a nossa voz, e toda a população do Município de
Salinópolis, tenham isso como exemplo. Obrigada boa noite. Pediu a palavra o
Vereador João Erivaldo, boa noite a todos em nome do Presidente, saúdo a mesa
diretora, os senhores Vereadores e Vereadoras, ao público presentes, a classe dos
mototaxistas, os que assistem pelo portal da Câmara. Quero agradecer o momento
a Deus pela oportunidade de estar aqui, eu Vereador João da Ponte, tem uma
dívida de gratidão que vou morrer e não vou pagar pela honraria que me deram de
estar hoje aqui. Então vou começar agradecendo o nosso Prefeito Kaká Sena, pelo
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pedido de (02) Vereadores que se uniram para lutar por um bairro que antes era
esquecido pelo Poder Público. Hoje tem Vereadores comprometidos com a
comunidade não falo só pelo bairro da ponte, porque fui votado em toda Cidade
de Salinópolis. Eu acredito que a união de todos os Vereadores é importante pra
nossa sociedade, eu estou aqui não é por dinheiro, porque se não tivesse salário
mesmo assim estaria pra ter uma voz aqui na Câmara, também quero reforçar o
pedido que fiz a três semanas atrás sobre a colocação dos tubos da baixa do
riozinho na subida da América, a comunidade veio aqui e solicitou pra todos os
Vereadores, eu já tinha feito esse pedido peço encarecidamente que o nosso
Secretário de Obras, dê uma olhada porque quem estar pedindo não sou eu, é a
nossa população, reforço o pedido ao Prefeito e o Secretário de Obras, acredito que
vai ser colocado porque já chegaram os tubos. Vou falar sobre a Procuradoria da
Mulher, a nobre Vereadora me antecedeu aqui, falou que é pra gente olhar com
carinho, estou olhando com carinho como Presidente da Comissão de Economia e
Finanças, mais quando diz que a gente tem que sentar, ler e estudar, é isso que
estou fazendo Vereadora. Porque tem pessoas que vem aqui e falam que a gente
não estuda não sabe interpretar, pra gente não dá uma canetada errada temos que
estudar, aqui ninguém vai ser contra, mais se for vai ser contra, eu não vou dá uma
assinatura que vá me prejudicar e que não venha de acordo que não tem espaço
tudo isso tem que se levar em conta, temos que dá uma assinatura que venha dá
serviços ao nosso povo e esses serviços todos são ofertados pelo Município, através
da Secretária de Saúde. Mas garanto que estamos estudando o parecer e quando se
fala de tempo de 02 meses, vou relembrar a memória de V. Exªs, o meu projeto de
lei da farmácia 24 horas, passou 01 e 03 meses, quando sobe aqui e diz que tem
que ter responsabilidade, leitura, pra não fazer nada, por isso que eu digo eu vou
dá o meu voto se for favorável tudo bem porque eu não tenho medo de nada, eu
foi colocado aqui não pra me calar e sim pra representar, as mulheres que hoje
estão aqui estão bem representadas, todas as pessoas do nosso Município e as
mulheres estão bem representadas, pode ficar ciente que nós vamos dá o nosso
voto sim, agora aqui eu quero me reportar a classe dos mototaxistas conhece vários
e sei da luta de vocês, vejo que essa lei é essencial e o que a gente quer aqui na
Câmara, é a organização porque antes víamos que várias pessoas desorganizadas
nos governos anteriores, então nós Vereadores estamos comprometidos o Prefeito
Kaká Sena, pra organizar o nosso Município porque é um Município turístico, aonde
vem várias pessoas de todos lugar nos visitarem, então se não estiver organizado é
claro que vai deixar uma má impressão, hoje vocês estão de parabéns e já tem mais
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de 06 meses esse projeto. Parabenizo todos vocês, convoco os vendedores
ambulantes na categoria do qual faço parte está chegando o verão e vamos ter
uma reunião com o Prefeito, pra alinhar as coisas e se organizar como outras
categorias do Munícipio precisam de organização, e dizer assim palavra do
Presidente, a porta dessa Casa está sempre aberta para todo o povo salinopolitano.
Agradeço a Deus e desejar a todos um final de semana abençoado. Usou da palavra
o Vereador Dalte Gomes, boa noite a todos em nome do Presidente, saúdo 1º
Secretário, 2º Secretário, Vereadores e Vereadoras, ao público presentes, a classe
dos mototaxistas. Venho aqui para parabenizar o Prefeito Kaká Sena, pela a
inauguração ontem do abastecimento de água do bairro nova Brasília,
requerimento dos Vereadores José Raimundo, João Erivaldo, água é vida. Na Vila do
Santo Bento tem um bairro da Portelinha, as pessoas me cobravam muito porque
não tinha água, graças a Deus o Prefeito atendeu o meu pedido assim como está
atendendo os pedidos de vocês, como está cavando muitos poços no Município.
Nós Vereadores com o servidor público fica feliz de colocar água na torneira do
nosso povo, venho aqui para parabenizar a classe dos mototaxistas aonde eu me
orgulho quando eu vinha de São Bento, no ônibus quando eu parava já olhava a
onde tinha mototáxi a tal hora, quando eu não via eu me entristecia, tenho muito
amigos mototaxistas e tem pessoas de coração bons, se depender
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Vereadores o Projeto vai ser aprovado porque eles merecem e todos devem estar
regularizados porque o Detran está direto na nossa cidade. Aqui fica o meu abraço
e com Deus, obrigado. Logo após o Presidente passou para a 1ª parte. Colocou em
discussões (02) Indicações: Autoria do Vereador Argeo Corrêa, pedindo ao Poder
Público, autorizar a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, seja feito um
estudo técnico da possibilidade do retorno que está em frente ao posto vip, Neto
car, que seja feito em frente ao terminalzinho. Autoria do Vereador Marcelo
Pinheiro, solicitando para o Poder Público, autorizar a Secretaria Municipal de
Saúde, seja realizado uma vez por mês no horário das 16:0hs, prevenção a saúde
para as mulheres que participam do projeto vida mais longa. Após as discussões o
Presidente colocou em aprovação as indicações foram todas foram aprovadas por
unanimidade dos Vereadores(as) presentes. Colocou em discussões os pareceres da
Comissão de Constituição e Justiça, e Comissão de Economia e Finanças do Projeto
de Lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias exercício de 2023. A seguir os
pareceres acima mencionados foram aprovados por unanimidade dos Vereadores
(as) presentes. Colocou em discussão o Projeto de Lei dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias exercício de 2023, autoria do Poder Executivo Municipal. A seguir o
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Projeto de Lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, foi aprovado por
unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Colocou em discussões os seguintes
pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Economia e
Finanças do Projeto de Lei nº 005/2022, dispõe sobre a política municipal de
saneamento básico do Município de Salinópolis, cria o fundo e o conselho
municipal de saneamento básico (autoria do Poder Executivo). Após as discussões
dos pareceres não houve manifestação ao contrário, foram aprovados por
unanimidade pelos Vereadores (as) presentes. Colocou em discussão o Projeto de
Lei nº 005/22, dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o fundo
e o conselho municipal de saneamento básico, a seguir foi aprovado por
unanimidade dos Vereadores (as) presente o Projeto de Lei nº 005/2022, autoria do
Poder Executivo. Logo após o Presidente passou para a 2ª parte: Solicitou a
Vereadora Luna Gabriela, fazer a leitura de (04) pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça, dos Projetos de Leis: Cria a Procuradoria Geral do Município
de Salinópolis, e o Fundo de honorários advocatícios. Dispõe sobre a criação e
regulamentação do serviço de guincho. Projeto de Resolução nº 02/2022, altera no
Regimento

Interno

da

Câmara

Municipal

de

Salinópolis,

o

horário

de

funcionamento das reuniões ordinárias. Projeto de Lei nº 02/2022 (autoria do Poder
Legislativo) institui incentivos ao desenvolvimento do cicloturismo no Município de
Salinópolis. Depois o Vereador Marcelo Pinheiro, prosseguiu com a leitura (02)
pareceres da Comissão de Economia e Finanças, dos Projetos de Leis, Cria a
Procuradoria Geral do Município de Salinópolis, e o Fundo de Honorários
advocatícios. Dispõe sobre a criação e regulamentação do serviço de guincho. Após
feita as leituras dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, e Comissão de
Economia e Finanças, do Projeto de Lei, dispõe sobre a criação e regulamentação
do serviço de guincho, remoção e depósito em pátio de veículos automotores
recolhidos, o Presidente colocou em aprovação os pareceres acima citados, a seguir
aprovados por unanimidade dos Vereadores (as) presentes. Colocou em discussão o
Projeto de Lei autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação e regulamentação
do serviço de guincho, remoção e depósito em pátio de veículos automotores
recolhidos, a seguir foi aprovado o Projeto de Lei, por unanimidade pelos
vereadores (as) Em seguida o Presidente deu por encerrada a sessão, marcando a
próxima para o dia 15 de junho 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, 09 de Junho de 2022.
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06________________________________________________________
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09__________________________________________________________
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