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Ata da 26ª reunião ordinária do 2º período legislativo da 34ª legislatura 

da Câmara Municipal de Salinópolis, realizada no dia 29/09/2022.  

  

Aos 29 dias do mês setembro 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 9:00hs o 

Sr. Presidente iniciou a reunião solicitando ao 1º Secretário, fazer a chamada nominal 

dos senhores Vereadores e Vereadoras, de acordo com o livro de presença estavam 

13 Vereadores (as) presentes. No horário de expediente o 1º Secretário prosseguiu 

com a leitura das correspondências recebidas:  Oficio nº 55/22- SEMAD, enviando o 

Projeto de Lei nº 09/2022, regulamenta a fixação do piso salarial de Agente 

Comunitário de Saúde, e dos Agentes de Controle de Endemias. Nº 59/22, SEMAD, 

encaminhando o Projeto de Lei nº 10/22, dispõe sobre criação de dotação 

orçamentária no orçamento vigente. Logo após passou para o grande expediente, 

para apresentação de indicações, Projetos de Leis e resoluções, nenhum Vereador 

(as) apresentou indicação. A seguir o Presidente passou para assuntos livres. Pede a 

palavra a Vereadora Roberta Gaia, bom dia a mesa diretora, Srs. Vereadores (as),  bom 

dia a todos.           

Usou da palavra a Vereadora Luna Gabriela, bom dia a todos, em seu nome 

Presidente cumprimento a mesa diretora, aos senhores Vereadores (as) e funcionários 

e ao público que assistem pelo portal da Câmara,  

 

 

 

 

 Pediu a palavra o Vereador Tonhão, cumprimentando o Presidente, Vereadores (as) 

público presentes, bom dia a todos. 

 

 

 

 

Pede aparte a Vereadora Roberta Gaia, bom dia a todos, cumprimentando a mesa 

diretora, Vereadores (as) a população que nos acompanham pelas redes sociais,                    

A seguir o Presidente passou para 1ª parte: Colocou em discussão o parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça do Projeto de Resolução nº 01/2022, Cria a 



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

 

 

2 [Data] 

 

Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Salinópolis.  A seguir colocou em 

aprovação por (01 voto) contrário, foi aprovado por maioria o parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça do Projeto de Resolução nº 01/2022. Depois prosseguiu 

com a discussão do parecer da Comissão de Economia e Finanças do Projeto de 

Resolução nº 01/2022, Cria a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de 

Salinópolis. Pede a palavra a Vereadora Roberta Gaia, bom dia a todos mais uma vez, 

estou aqui com a cópia do parecer inclusive apenas quem assinou foi o Presidente 

Vereador João, Relator Vereador Marcelo, gostaria de perguntar para o Vereador 

Marcelo, segundo o parecer deles feito por vocês ou mesmo com o apoio do jurídico,  

qual a questão da inconstitucionalidade porque torna inconstitucional, eu penso 

assim é um projeto voltado pra as mulheres pra esta Casa de Leis, dá apoio porque 

não existe em nenhum órgão da Secretaria Municipal  do nosso Município, pergunto 

ao Vereador é relator e que assinou o parecer tornando inconstitucional queria saber 

o motivo e porque diz que a gente está descumprindo a Lei Orgânica. Antes do 

Vereador Marcelo Pinheiro usar da palavra, a Vereadora Roberta Gaia, usou da 

mesma, posso lhe ajudar Vereador que fique bem claro essa parte: Art. 1º: Fica criada 

no Legislativo Municipal a Procuradoria da Mulher, e será um órgão independente, 

formado por Procuradoras Vereadoras, que contará com o suporte técnico e custeio 

de toda a estrutura física e financeira da Câmara de Vereadores conforme o 

orçamento direcionado pela LOA. Então de acordo com o Art. 1º, o custeio é pela 

Câmara Municipal não precisa mexer no orçamento, inclusive teve um aumento no 

repasse da Câmara foi Presidente, então não há necessidade de mexer no prédio, 

porque pra acontecer a Procuradoria da Mulher pode acontecer aqui dentro da sala 

de reunião quase ninguém usa. Pede aparte o Vereador Presidente, senhores 

Vereadores nós temos um prédio que é tombado e não podemos mexer na estrutura 

é do conhecimento de todos que este gabinete ele é muito pequeno e usado pelos 

nobres Vereadores que fazem parte da oposição, tentei de todas as maneiras e 

abrimos uma janela pra tirar o cheiro do mofo, o meu pensamento que o Poder 

Legislativo é pra fazer leis e que os Vereadores precisam de uma sala pra reunir pra 

pessoas que os procuram e foi disponibilizado pra todos os Vereadores essa sala, 

essa Câmara ela é muito solicitada pela comunidade pra se fazer reuniões. Pede a 

palavra o Vereador Marcelo Pinheiro, reitero a palavra do Presidente, poderíamos ter 

pensado em algo de uma forma antecipada pra que pudéssemos preparar essa  casa, 

como disse o Presidente essa Casa de Leis, é muita solicitada duas ou três vezes por 

semana, pra que haja esse projeto dentro dessa casa de leis tem que ter um espaço 
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ou outras coisas pra que de fato possa ter a Procuradoria da Mulher dentro do nosso 

Munícípio ,                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida encerrou deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 18 

de agosto no horário regimental. E para constar André Luiz de Barros Figueiredo,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, 04 de agosto de 2022. 

 

01________________________________________________________ 

                       Eron de Carvalho Teixeira-Vereador Presidente Republicano    

 

02________________________________________________________ 

                       João Erivaldo da Silva- Vereador 1º Secretário PDT 

 

03________________________________________________________ 

                      André Luiz de Barros Figueiredo- Vereador 2º Secretário PL   

 

04________________________________________________________ 
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                     Roberta Graziele Pinheiro Gaia- Vereadora PL  

 

05________________________________________________________ 

                    Antônio Carlos Gonçalves Rufino- Vereador DC 

 

06________________________________________________________ 

                    Argeo Corrêa Neto- Vereador MDB  

 

07__________________________________________________________ 

                   Dalte do Rosário Gomes- Vereador MDB 

 

08__________________________________________________________ 

 

                  Denys Lucio Marques de Souza- Vereador PL  

 

09__________________________________________________________ 

                 Rosinaldo Martins Miranda- Vereador DC   

 

 

10__________________________________________________________ 

                 José Raimundo Souza da Silva- Vereador Republicano  

 

 

11__________________________________________________________ 

                 Luna Gabriela Figueiredo de Santa Brígida- Vereadora PL  

 

 

12__________________________________________________________ 

               Marcelo Sandro Araújo Pinheiro- Vereador Podemos   

 

 

13__________________________________________________________ 

              Vera Lucia de Souza Henrique- Vereadora Democratas   


