Ata da décima oitava Reunião Ordinária da quarta sessão legislativa da legislatura de
dois mil e dezessete a dois mil e vinte da Câmara Municipal de Salinas. Às dezenove
horas e quinze minutos do dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e vinte,
reuniram no Plenário da Câmara os vereadores Arthur Nepomuceno Bastos, Davi
Monteiro Andrade, Eilton Santiago Soares, Elizabeth Santos Magalhães Fernandes,
Etelvina Ferreira dos Santos, Evandro Crescêncio Pinho, Fernandes Vicente Oliveira,
João de Deus Teixeira de Oliveira, João Pardim Júnior, Odenir Luiz Alves Júnior,
Richarley Viana Dias e Thiago Durães de Carvalho. O Vereador Dorivaldo Ferreira de
Oliveira enviou atestado médico à Mesa, justificando a sua ausência. Constatando
quórum, a Presidente Etelvina Ferreira declarou aberta a Sessão, após a execução do
Hino Nacional Brasileiro e uma oração feita pelo Vereador Richarley Viana. Inicialmente
a Secretária fez a leitura da ata da décima sétima Reunião Ordinária, realizada em três
de novembro de dois mil e vinte, a qual foi colocada sob apreciação do Plenário. Não
havendo ressalvas, a ata foi declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. Em
seguida, a Secretária fez a leitura das seguintes correspondências: Ofício nº
468/2020/GAB, de autoria do Prefeito Municipal José Antônio Prates, pelo qual
encaminha cópia da lei nº 2.622 devidamente sancionada; Ofício nº 476/2020/GAB, de
autoria do Prefeito Municipal José Antônio Prates, pelo qual comunica abertura de
crédito adicional extraordinário para atender despesas com enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus,
no montante de cento e oitenta mil reais em favor do Fundo Municipal de Saúde, por
meio do Decreto nº 9.156, de 13 de novembro de 2020. Iniciando a Ordem do dia, a
Presidente a tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 004/2020-004-014, que
Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Salinas e dá outras providências,
de autoria do Prefeito Municipal, o qual foi sobrestado a pedido do Vereador Eilton
Santiago. Vale ressaltar que a Vereadora Elizabeth Magalhães havia apresentado as
Emendas Modificativas 001 e 002, e o Vereador Arthur Bastos havia apresentado
a Emenda Modificativa 003, a Emenda Aditiva 001 e a Emenda Supressiva 00.
Inicialmente o Plenário apreciou as referidas Emendas, aprovando-as da seguinte
forma: a Emenda Supressiva 001 foi aprovada por dez votos favoráveis, considerando
a ausência do Vereador João de Deus do Plenário, no momento da votação; a Emenda
Modificativa 001 foi aprovada por dez votos favoráveis na primeira votação,
considerando a ausência do Vereador João de Deus do Plenário e por onze votos
favoráveis na segunda votação; as Emendas Modificativas 002 e 003 foram aprovadas
por onze votos favoráveis; a Emenda Aditiva foi aprovada por nove votos favoráveis,
considerando a ausência dos Vereadores Júnior Garçom e Thiago Durães do Plenário,
no momento da votação. Após a votação das Emendas, a Presidente colocou o Projeto
em primeira discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, a Presidente
colocou o Projeto em primeira votação, recebendo o mesmo nove votos favoráveis,
considerando a ausência dos Vereadores Júnior Garçom e Thiago Durães do Plenário.
A segunda discussão foi dispensada e na segunda votação, o Projeto recebeu dez
votos favoráveis, considerando a ausência do Vereador Thiago Durães do Plenário. Em
seguida, a Presidente anunciou a tramitação do Projeto de Lei nº 017/2020-009-014,
que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Salinas/MG, estima a
receita e fixa a despesa para o exercício de 2021 e contém outras providências, de
autoria do Prefeito Municipal, o qual foi sobrestado a pedido do Vereador Fernandes
Vicente. Vale lembrar que a Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria
nº 029/2020 havia apresentado a Emenda Modificativa 001, a qual foi colocada sob
apreciação do Plenário. Com a dispensa das discussões, o Plenário aprovou a Emenda

por onze votos favoráveis. Após a apreciação da Emenda, o Plenário também apreciou
o Projeto, aprovando-o, por onze votos favoráveis. Na continuidade dos trabalhos, a
Presidente comunicou a tramitação do Projeto de Lei nº 020/2020-004-005, que
Autoriza o Poder Executivo a criar espaço para práticas de esportes radicais do
wheeling e demais modalidades no município de Salinas/MG, de autoria da Vereadora
Elizabeth Santos Magalhães Fernandes, o qual se encontrava sob vistas do Vereador
Evandro Pinho. Vale ressaltar que o Vereador Richarley Viana havia apresentado a
Emenda Aditiva 001 ao referido Projeto, a qual foi colocada em primeira discussão. Os
Vereadores Elizabeth Magalhães, Thiago Durães, Richarley Viana e Evandro Pinho
fizeram uso da palavra. Na primeira votação, a Emenda recebeu onze votos favoráveis.
A segunda discussão foi dispensada e na segunda votação a Emenda novamente
recebeu onze votos favoráveis. Após a apreciação da Emenda, a Presidente colocou o
Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra os Vereadores Thiago Durães e
João de Deus Teixeira. Na primeira votação, o Projeto recebeu seis votos contrários e
cinco favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e na segunda votação, o Projeto
novamente recebeu seis votos contrários e cinco favoráveis, sendo declarado
reprovado. A Mesa Diretora apresentou a Redação Final aos projetos aprovados, a
qual foi colocada sob apreciação do Plenário e aprovada por onze votos favoráveis,
sem discussão. O Vereador Thiago Durães fez uso da Palavra Franca. Não havendo
nada mais a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião, às vinte horas e trinta
minutos e para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e discutida, se achada
conforme, será assinada.

