
 

 

Ata da quarta Reunião Extraordinária da segunda sessão legislativa da legislatura de 
dois mil e dezessete a dois mil e vinte da Câmara Municipal de Salinas, convocada 
pelo Senhor Presidente, Vereador Eilton Santiago Soares para apreciação do Projeto 
de Lei nº 041/2018-010-014, que Autoriza abertura de crédito especial e dá outras 
providências - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e Projeto de 
Lei nº 042/2018-011-014, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel ao 
Estado de Minas Gerais, para uso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
ambos de autoria do Prefeito Municipal.  Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e 
cinco de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram no Plenário da Câmara os 
vereadores Arthur Bastos, Davi Andrade, Dorivaldo Ferreira, Eilton Santiago, Elizabeth 
Magalhães, Etelvina Ferreira, Fernandes Vicente, Evandro Pinho, João Pardim Júnior, 
João de Deus Teixeira, Júnior Garçom e Richarley Viana sob a presidência do 
Vereador Eilton Santiago Soares. O  Vereador Thiago Durães justificou a sua ausência. 
Constatando quórum, o Presidente Eilton Santiago declarou aberta a Sessão, após a 
execução do Hino Nacional Brasileiro e uma oração feita pela Vereadora Etelvina 
Ferreira. Inicialmente o Secretário Fernandes Vicente fez a leitura da ata da décima 
oitava Reunião Ordinária realizada em 17.09.2018, a qual foi colocada sob apreciação 
e aprovada sem ressalvas. Em seguida, o Secretário fez a leitura da ata da 
primeira Reunião Solene realizada em 21.09.2018, a qual foi colocada sob apreciação 
e aprovada sem ressalvas. Por solicitação do Presidente, o Secretário fez a leitura da 
seguinte correspondência: Ofício nº 628/2018-GAB, de autoria do Prefeito Municipal 
em Exercício Heli Sousa Santos, pelo qual convida para a solenidade de transmissão 
do cargo de prefeito, em virtude do término das férias do Prefeito José Antônio Prates. 
Para dar inicio à pauta da reunião, o Presidente comunicou a tramitação do Projeto de 
Lei nº 041/2018-010-014, que Autoriza abertura de crédito especial e dá outras 
providências - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, de autoria do 
Prefeito Municipal, o qual se encontrava sob vistas do Vereador Richarley Viana. Com 
a dispensa das discussões, o Plenário apreciou e aprovou o Projeto, por onze votos 
favoráveis, na primeira e na segunda votação. Dando continuidade à reunião, o 
Presidente comunicou a tramitação do Projeto de Lei nº 042/2018-011-014, que 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel ao Estado de Minas Gerais, para 
uso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de autoria do Prefeito Municipal, 
o qual se encontrava sob vistas do Vereador Dorivaldo Ferreira.  Na primeira discussão 
do Projeto, os Vereadores Dorivaldo Ferreira, João de Deus Teixeira, Arthur Bastos, 
Evandro Pinho, Eilton Santiago, Etelvina Ferreira e João Pardim Júnior. Vale ressaltar 
que o Vice Presidente Evandro Pinho substituiu o Presidente Eilton Santiago, quando 
este usou a tribuna. Na primeira votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis. A 
segunda discussão foi dispensada e na segunda votação, o Projeto novamente 
recebeu onze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Após a aprovação dos 
Projetos, a Mesa Diretora apresentou a Redação Final e o Plenário a aprovou por onze 
votos favoráveis, em única votação. Esgotada a Pauta da reunião, o Presidente 
declarou a mesma encerrada, às dez horas e vinte e cinco minutos. Para constar, 
lavrou-se a presente ata que, após lida e discutida, se achada conforme, será 
assinada. 


