Ata da primeira Reunião Extraordinária da primeira sessão legislativa da legislatura de
dois mil e dezessete a dois mil e vinte da Câmara Municipal de Salinas, convocada pelo
Presidente Eilton Santiago Soares nos termos do Regimento Interno da Câmara, para
apreciação das seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar nº 001/2017-001-014,
que Dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do
Município de Salinas e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de
Lei Complementar nº 002/2017-002-014, que Altera dispositivos da Lei Complementar nº
27, de 20 de janeiro de 2012, que Institui o Plano de Cargos e Salários da Administração
Pública Direta e Indireta do Município de Salinas e dá outras providências, de autoria do
Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 002/2017-001-015, que Dispõe sobre o reajuste de
vencimento dos Servidores da Câmara Municipal de Salinas, e dá outras providências, de
autoria da Mesa Diretora da Câmara. Às dezenove horas e cinco minutos do dia quinze
de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, reuniram no Plenário da Câmara os
vereadores Arthur Nepomuceno Bastos, Davi Monteiro Andrade, Dorivaldo Ferreira de
Oliveira, 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 Junior, Richarley Viana
Dias, Thiago Durães De Carvalho. Constatando a presença de todos os Vereadores, o
Presidente Eilton Santiago declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional
Brasileiro e uma oração feita pela Vereadora Elizabeth Magalhães. Inicialmente o
Secretário Fernandes Vicente fez a leitura da ata da terceira Reunião Ordinária realizada
em seis de fevereiro do corrente, a qual foi submetida ao Plenário e não havendo
ressalvas, foi declarada aprovada pelo Presidente e assinada pelos Vereadores. Iniciando
a tramitação da Pauta da reunião, o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura dos
pareceres emitidos pelas comissões permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº
001/2017-001-014, que Dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do
Poder Executivo do Município de Salinas e dá outras providências, de autoria do Prefeito
Municipal. Vale ressaltar que os pareceres concluíram pela aprovação do Projeto.
Também foi feita a leitura da Emenda Modificativa 001, apresentada pelo Vereador
Fernandes Vicente e logo em seguida, o Presidente a colocou em primeira discussão. O
Vereador João de Deus fez uso da palavra e solicitou vistas da matéria. Continuando a
reunião, o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões permanentes
ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2017-002-014, que Altera dispositivos da Lei
Complementar nº 27, de 20 de janeiro de 2012, que Institui o Plano de Cargos e Salários
da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Salinas e dá outras
providências, de autoria do Prefeito Municipal. Cumpre anotar que os pareceres
concluíram pela aprovação do Projeto. O Secretário fez a leitura da Emenda Modificativa
001, apresentada pelo Vereador Fernandes Vicente, a qual sob apreciação do Plenário e
não havendo manifestação dos Vereadores, a mesma foi aprovada por doze votos
favoráveis, em primeira e segunda votação. Em seguida, o Presidente colocou o Projeto
em primeira discussão, fazendo uso da palavra os Vereadores João de Deus e Odenir
Junior. Em primeira votação o Projeto recebeu doze votos favoráveis. A segunda

discussão foi dispensada e em segunda votação, o Projeto novamente recebeu doze
votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente
solicitou e o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões permanentes
ao Projeto de Lei nº 002/2017-001-015, que Dispõe sobre o reajuste de vencimento
dos Servidores da Câmara Municipal de Salinas, e dá outras providências, de autoria da
Mesa Diretora da Câmara. Com os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o Projeto
em primeira discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou
o Projeto em primeira votação, recebendo o mesmo doze votos favoráveis. A segunda
discussão foi dispensada e em segunda votação, o Projeto novamente recebeu doze
votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Considerando a aprovação dos Projetos, a
Mesa Diretora apresentou a Redação Final aos mesmos, a qual foi colocada sob
apreciação do Plenário e aprovada por doze votos favoráveis em única votação,
dispensada a discussão. Esgotada a pauta da reunião, o Presidente declarou encerrada a
mesma, às vinte horas e poutrop0vinte e cinco minutos. Para constar lavrou-se a presente
ata que após lida e discutida, se achada conforme, será assinada pelos Vereadores.

