Ata da quinta 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: Substitutivo nº 001 ao Projeto de Lei
Complementar nº 003/2017-003-014, que Dispõe sobre o uso e ocupação do solo do
Município de Salinas e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal e
Projeto de Lei nº 017/2017-002-005, que Institui no Calendário Oficial do Município de
Salinas a Semana do Bebê, de autoria da Vereadora Elizabeth Magalhães. Às
dezenove horas e vinte e cinco minutos do dia quatro de dezembro do ano de dois mil
e dezessete, reuniram no Plenário da Câmara os vereadores Davi Monteiro Andrade,
Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Eilton Santiago Soares, Elisabeth 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 e Thiago Durães de Carvalho, sob a presidência do
Vereador Eilton Santiago Soares. Constatando a presença de todos os Vereadores, o
Presidente Eilton Santiago declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino
Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica feita pela Vereadora Etelvina Ferreira.
Inicialmente o Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura da ata da vigésima
segunda Reunião Ordinária realizada em 20.11.2017 e da segunda Reunião Solene
realizada em 24.11.2017, as quais foram colocadas sob apreciação do Plenário. Não
havendo ressalvas, o Presidente declarou as atas aprovadas. Em seguida foram lidas
as seguintes correspondências: Ofício nº 826 e 933/2017, de autoria do Prefeito
Municipal José Antônio Prates, pelo qual encaminha Projetos de Lei para apreciação
da Câmara; Ofício nº 923/2017, de autoria do Prefeito Municipal José Antônio Prates,
pelo qual encaminha cópia das Leis 2.525 a 2.527, devidamente sancionadas; Ofício nº
933/2017, de autoria do Prefeito Municipal José Antônio Prates, pelo qual informações
sobre subvenções e auxílios, referente aos meses de julho, agosto e setembro; Ofício
nº 1119/2017, de autoria do Diretor Geral Substituto do IFNMG - Campus Salinas,
Senhor Fabrício Silveira Santos, pelo qual convida para solenidade de formatura dos
alunos do ensino médio/técnico, a realizar-se no dia 22/12/2017, no Ginásio
Poliesportivo daquele educandário; Convite da Comissão Organizadora do 3º
Seminário de Contabilidade de Salinas, representada pelo Professor Fernando Batista
Coutinho Filho - Coordenador do Campus da UNIMONTES em Salinas e pelo
Presidente da ACISS/CDL, Senhor Sebastião Cezar Ferreira do Carmo, para participar
do referido Seminário, que será realizado nos dias 06 e 07 de dezembro de 2017. O
Presidente consultou o Plenário e com a aprovação deste, foram inseridos na pauta e
apresentados ao Plenário, os seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 019/2017-013-014,
que Altera dispositivo da Lei nº 2.512, de 7 de dezembro de 2016, que Dispõe sobre a
Lei Orçamentária Anual do Município de Salinas/MG, estima a receita e fixa a despesa
para o exercício de 2017 nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e contém
outras providências e Projeto de Lei nº 020/2017-014-014, que Institui e regulamenta a
jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36(trinta e seis) horas de descanso no
âmbito do funcionalismo público do Município e dá outras providências, ambos de
autoria do Prefeito Municipal. O Vereador Thiago Durães, Líder do Bloco Parlamentar
PMN/PTB, fez uso da palavra e sugeriu que as comissões apreciassem o Projeto de
Lei nº 019/2017-013-014 e emitissem parecer ainda nesta reunião, considerando a
urgência da matéria e o recesso da Câmara. Iniciando a Pauta da Reunião, o
Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura do parecer emitido pela Comissão
Temporária Especial nomeada pela Portaria 038/2017 ao Substitutivo 001 ao Projeto

de Lei Complementar 003/2017-003-014, que Dispõe sobre o uso e ocupação do solo
do Município de Salinas e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Vale
ressaltar que o parecer concluiu pela aprovação da matéria. Foram apresentadas as
seguintes Subemendas: Subemenda Supressiva nº 001, de autoria dos Vereadores
Arthur Bastos, João Pardim Júnior e Thiago Durães; Subemenda Modificativa nº 001,
de autoria dos Vereadores Arthur Bastos, João Pardim Júnior e Thiago
Durães; Subemenda Modificativa nº 002, de autoria dos Vereadores Dorivaldo Ferreira,
Júnior Garçom e João Pardim Júnior; Subemenda Aditiva nº 001, de autoria dos
Vereadores Dorivaldo Ferreira, Júnior Garçom e João Pardim Júnior e Subemenda
Aditiva nº 002, de autoria dos Vereadores Dorivaldo Ferreira, Júnior Garçom e João
Pardim Júnior. As Subemendas foram apreciadas pelo Plenário e todas aprovadas por
doze votos favoráveis, sem discussão. Após a aprovação das Emendas, o Presidente
colocou o Substitutivo em primeira discussão. Não havendo manifestação do Plenário,
o Presidente colocou o Substitutivo em primeira votação, sendo o mesmo aprovado por
doze votos favoráveis. A segunda discussão também foi dispensada e na segunda
votação, o Substitutivo foi aprovado de igual modo, ou seja, doze votos favoráveis. Na
continuidade da reunião, o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão
Temporária Especial nomeada pela Portaria 038/2017 ao Projeto de Lei nº 017/2017002-005, que Inclui no Calendário Oficial do Município de Salinas a Semana do Bebê,
de autoria da Vereadora Elizabeth Magalhães. Com o parecer favorável e com a
dispensa das discussões, o Plenário aprovou o Projeto por onze votos favoráveis na
primeira e segunda votação,, considerando a ausência do Vereador João de Deus
Teixeira do Plenário, no momento das votações. Após um interstício de dez minutos, as
comissões apresentaram seus pareceres ao Projeto de Lei nº 019/2017-013-014, os
quais concluíram pela aprovação do Projeto. Com os pareceres favoráveis e sendo
dispensadas as discussões, o Plenário apreciou e aprovou o Projeto por doze votos
favoráveis. Após a aprovação das matérias, a Mesa Diretora apresentou a Redação
Final das mesmas, a qual foi apreciada pelo Plenário e aprovada por doze votos
favoráveis, em única votação. O Presidente encaminhou o Projeto de Lei nº 020/2017014-014 à apreciação das comissões competentes, em regime de urgência. Consultado
pelo Presidente, o Plenário decidiu pela transferência da Reunião Ordinária prevista
para o dia 02.01.2018 para o dia 08.02.2018, em virtude das comemorações do ano
novo. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião às vinte e duas horas e dez minutos. Para constar lavrou-se a
presente ata que após lida e discutida, se achada conforme, será assinada pelos
Vereadores.

