
 

 

Ata da segunda Reunião Extraordinária da terceira 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 30 de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 e Thiago Durães de Carvalho, sob a 
presidência da Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos. Constatando a presença de 
todos os Vereadores, 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 Elizabeth Magalhães fez a leitura da ata da 
décima nona Reunião Ordinária realizada em 21.10.2019 e da segunda Reunião 
Especial realizada em 25.10.2019, as quais foram colocadas sob apreciação e não 
havendo ressalvas, foram declaradas aprovadas e assinadas pelos Vereadores. Em 
seguida, a Secretária fez a leitura das seguintes correspondências: Ofício nº 
789/2019/GAB., de autoria do Prefeito Municipal José Antônio Prates, pelo qual 
encaminha resposta ao Ofício nº 53/2019, do Vereador Arthur Bastos; Ofício nº 
001/2019, de autoria da Presidente da Comissão Temporária Especial nomeada pela 
Portaria nº 054/2019, Vereadora Elizabeth Magalhães, pelo qual comunica a 
realização de Audiência Pública para debate do Projeto de Lei nº 026/2019-007-014; 
Ofício nº 022/2019-CMDCA, de autoria do Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Senhor Hermínio Brito de Oliveira, pelo qual 
encaminha cópia do edital 02/2019, referente à convocação da eleição dos 
representantes de entidades não-governamentais que integrarão o Conselho no 
biênio 2019/2021; Ofício nº 0034/2019/AMBSE, pelo qual solicita a utilização da 
Tribuna Popular, pela representante da Associação dos Moradores do Bairro Santo 
Expedito, Senhora Rosilene Sarmento de Oliveira. Dando início à reunião, a 
Presidente Etelvina Ferreira concedeu a palavra à Senhora Rosilene Sarmento. Em 
seguida, a Secretária Elizabeth Magalhães fez a leitura do parecer emitido pela 
Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria nº 051/2019 ao Projeto de Lei 
no 027/2019 - 003-013, que Dispõe sobre denominação de via pública – Rua Elpídio 
Bispo dos Santos, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho. Com o parecer 
favorável, a Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da 
palavra, o autor do Projeto. Na primeira votação, o Projeto recebeu doze votos 
favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e na segunda votação, o Projeto 
novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Em seguida a 
Secretária fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Temporária Especial 
nomeada pela Portaria nº 051/2019 ao Projeto de Lei no 028/2019 - 004-013, que 
Dispõe sobre denominação de via pública - Rua Itacambira, de autoria do Vereador 
Thiago Durães de Carvalho. Com o parecer favorável, a Presidente colocou o Projeto 
em primeira discussão, fazendo uso da palavra, o autor do Projeto. Na primeira 
votação, o Projeto recebeu doze votos favoráveis. A segunda discussão foi 
dispensada e na segunda votação, o Projeto novamente recebeu doze votos 
favoráveis, sendo declarado aprovado. Na sequência dos trabalhos, a Presidente 
comunicou a tramitação do Projeto de Lei no 030/2019 - 008-014, que Dispõe sobre a 
cessão onerosa dos direitos creditórios provenientes dos atrasos das transferências 
obrigatórias devidas pelo Estado de Minas Gerais, de autoria do Senhor Prefeito 
Municipal, o qual se encontrava sob vistas do Vereador Arthur Bastos. Os Vereadores 



 

 

Arthur Bastos, Eilton Santiago, Evandro Pinho e Fernandes Vicente apresentaram 
uma Emenda Modificativa ao Projeto, a qual foi colocada em primeira discussão. A 
Vereadora Elizabeth Magalhães solicitou um interstício de cinco minutos e ao retornar 
aos trabalhos, o Vereador João de Deus Teixeira fez uso da palavra e solicitou vistas 
do Projeto. A Mesa Diretora apresentou a Redação Final aos Projetos aprovadas, a 
qual foi apreciada e aprovada pelo Plenário, em única votação. Não havendo nada 
mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião e para constar, lavrou-se a presente 
ata que, após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 
 


