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Ata da 1ª reunião extraordinária do 1º período legislativo da 34ª 
legislatura da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 
26/ 04/2021. 

 

 

 
Aos 26 dias do mês de Abril de 2021, nesta Cidade de Salinópolis, no prédio 

da Câmara Municipal Palácio Manoel Pedro de Castro, situado na Avenida Beira Mar 
nº 1117, precisamente às 19:00hs o Sr. Presidente deu início à sessão extraordinária, 
solicitando a 1ª Secretária proceder com a chamada nominal dos nobres Vereadores 
e Vereadoras, de acordo com o livro de presença estavam presentes 10 Vereadores 
(as) Eron de Carvalho Teixeira, Roberta Graziele Pinheiro Gaia, Rosinaldo Martins 
Miranda, André Luiz de Barros Figueiredo, Argeo Corrêa Neto, Dalte do Rosário 
Gomes, João Erivaldo da Silva, José Raimundo Souza da Silva, Luna Gabriela de 
Figueiredo Santa Brígida, Marcelo Sandro Araújo Pinheiro, faltas justificadas dos 
Vereadores dos Vereadores Antônio Carlos Gonçalves Rufino, Denys Lucio Marques 
de Souza, Vereadora Vera Lucia de Souza Henrique. A seguir o Presidente passou 
para 1ª parte: pediu ao Vereador José Raimundo, membro da Comissão de 
Constituição e Justiça, fazer a leitura do parecer nº 03/21, do Projeto de Lei nº 
05/2021, autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a distribuição de cestas 
básicas aos trabalhadores informais e ambulantes do Município de Salinópolis. 
Vereador João Erivaldo, Presidente da Comissão de Finanças, prosseguiu com a 
leitura do parecer nº 02/21, do Projeto de Lei nº 05/21, dispõe a distribuição de cestas 
básicas aos trabalhadores informais e ambulantes do Município de Salinópolis. Logo 
após o Presidente passou para a 2ª Parte: colocando em discussões os pareceres 
da Comissão de Justiça e de Finanças do Projeto de Lei nº 05/21, do Poder Executivo. 
Sendo os dois pareceres aprovados por unanimidade, e logo após o Presidente 
colocou em aprovação ou discussão Projeto de Lei nº 05/2021, onde a Vereadora 
Luna, solicitou a palavra e questionou aos nobres Vereadores sobre s mudança do 
bandeiramento no Município citado pelo Vereador Marcelo Pinheiro, na última reunião 
ordinária do dia 22/04 nesta Casa de Leis, onde o mesmo citou que o Governo do 
Estado, havia mudado o bandeiramento para laranja, sendo assim não poderia o 
Projeto de Lei nº 05/2021, ser aplicada pois a redação do texto Dispõe sobre a 
distribuição de cestas básicas aos trabalhadores informais e ambulantes enquanto 
perdurar a classificação de bandeira vermelha ou preta, instituído pelo Decreto 
Estadual nº 800/2020, que mantém o fechamento das praias nos finais de semana e 
feriados no âmbito do Munícipio de Salinópolis, e dá outras providências. Após a 
discussão o Presidente marcou nova reunião extraordinária para o dia 27 de abril em 
horário regimental, para que seja colocado em discussão e aprovação as alterações 
sugeridas como: Emenda com correção do texto em ratificação dos pareceres. E para 
constar eu Roberta Graziele Pinheiro Gaia, 1ª Secretária, lavrei a presente ata, depois 
de aprovada será assinada pelos vereadores e vereadoras presentes. Palácio Manoel 
Pedro de Castro, 26 de abril de 2021. 
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