
 

 

Ata da décima sétima 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 dez minutos do dia três de novembro do ano de dois mil e vinte, reuniram no 
Plenário da Câmara os vereadores Arthur Nepomuceno Bastos, Davi Monteiro 
Andrade, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Eilton Santiago Soares, Elizabeth Santos 
Magalhães Fernandes, 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. A Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos 
enviou atestado médico à Mesa, justificando a sua ausência. Na ausência da 
Presidente Etelvina Ferreira, o Vice Presidente Thiago Durães presidiu a reunião e 
constatando quórum, o mesmo declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino 
Nacional Brasileiro e uma oração feita pelo Vereador Júnior Garçom. Inicialmente a 
Secretária fez a leitura da ata da décima sexta Reunião Ordinária, realizada em 
dezenove de outubro 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 da seguinte correspondência: 
Ofício nº 451/2020/GAB, de autoria do Prefeito Municipal José Antônio Prates, pelo 
qual encaminha resposta ao Ofício nº 0124/2020-Presidência da Câmara; Ofício nº 
458/2020/GAB, de autoria do Prefeito Municipal José Antônio Prates, pelo qual 
encaminha informações sobre subvenções e auxílios, referente aos meses de julho, 
agosto e setembro/2020; Ofício nº 460/2020/GAB, de autoria do Prefeito Municipal 
José Antônio Prates, pelo qual comunica suas férias no período de 03/11/2020 a 
16/11/2020; Ofícios nº 1041 e 1050/2020, da Caixa Econômica Federal, pelos quais 
notifica o crédito de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício nº 
3.229/2020/2020/GAB, de autoria do Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de 
Governo do Governo do Estado de Minas Gerais, Senhor Juliano Fisicaro, pelo qual 
encaminha resposta ao Ofício nº 0119/2020-Presidência da Câmara; Ofício nº 28/2020, 
da Agência Reguladora de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas 
Gerais - ARSAE, pelo qual informa o início à segunda fase do processo de consultas e 
audiências públicas referentes à 2ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa MG e à 3ª 
Revisão Tarifária da Subsidiária Copanor, cujos resultados serão aplicados a partir de 
agosto de 2021; Quarto Relatório da Comissão de Acompanhamento dos Gastos 
destinados ao enfrentamento do Coronavírus (COVID 19), encaminhado à Comissão 
Permanente de Serviços Públicos Municipais da Câmara. Iniciando a Ordem do dia, o 
Presidente em exercício comunicou 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 se encontrava sob 
vistas do Vereador Fernandes Vicente, quando da discussão das Emendas 
Modificativas 001 e 002, apresentadas pela Vereadora Elizabeth Magalhães. Vale 
ressaltar que o Vereador Arthur Bastos também apresentou a Emenda Modificativa 
003, a Emenda Aditiva 001 e a Emenda Supressiva 001 ao Projeto supra citado e o 
Vereador Eilton Santiago requereu o sobrestamento do Projeto. Colocado sob 
apreciação do Plenário, o sobrestamento foi aprovado por sete votos favoráveis e 
quatro contrários. Em seguida, o Presidente em Exercício anunciou a tramitação do 
Projeto de Lei nº 015/2020-007-014, que Dispõe sobre a suspensão da cobrança da 
dívida ativa municipal durante o prazo que menciona, em decorrência do impacto 
financeiro e social do COVID-19, de autoria do Prefeito Municipal, em conformidade 
com o parágrafo 7º do artigo 88 do Regimento Interno da Câmara. Com a dispensa das 
discussões, o Plenário apreciou e aprovou o Projeto por onze votos favoráveis, na 



 

 

primeira e na segunda votação. Na sequência dos trabalhos, o Presidente em 
exercício, comunicou 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 se encontrava sob vistas do Vereador Arthur Bastos, quando da 
discussão da Emenda Modificativa 001, apresentada pela Comissão Temporária 
Especial nomeada pela Portaria nº 029/2020. A pedido do Vereador Fernandes 
Vicente, o Projeto supra mencionado foi sobrestado por sete votos favoráveis e quatro 
contrários. O Presidente em exercício também 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. O Vereador Richarley Viana apresentou a 
Emenda Aditiva 001 ao referido Projeto e ao ser anunciada a primeira discussão, o 
Vereador Evandro Pinho solicitou vistas. Foi dada Redação Final ao Projeto de Lei 
aprovado, a qual foi submetida à apreciação do Plenário, sendo aprovada por onze 
votos favoráveis. Na sequência dos trabalhos, a Secretária fez a apresentação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2020-001-001, que Outorga o título de Cidadão 
Honorário ao Senhor Alexis Cândido Sarmento, de autoria do Vereador Arthur 
Nepomuceno Bastos. O Presidente em Exercício solicitou das lideranças a indicação 
de membros para compor uma Comissão Temporária Especial para apreciação 
do citado Projeto, sendo indicados os Vereadores João de Deus Teixeira, Júnior 
Garçom e Richarley Viana. Em seguida a Secretária fez a apresentação das seguintes 
matérias: Indicação nº 115/2020-013-012, de autoria do Vereador Richarley Viana Dias, 
pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de podar as 
árvores dos seguintes logradouros: rua Pedra Azul no bairro São Geraldo até a praça 
Ana Guedes, bem como as árvores da rua Clemente Medro, no Ponto dos Taxistas e 
as árvores que antecedem os semáforos, especialmente nas ruas Araçuaí e Frei 
Rogato;  Moção nº 037/2020-005-012, de autoria do Vereador Richarley Viana Dias, 
pela qual  requer que seja consignado um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do 
Sr. Adrião Marques Ribeiro, da fazenda Canavial no município de Salinas, ocorrido em 
28.10.2020; Moção nº 038/2020-001-009, de autoria do Vereador João de Deus 
Teixeira e Thiago Durães de Carvalho, pela qual  requer que seja consignado um Voto 
de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Israel Pinheiro Filho, ocorrido em 
01.11.2020. Após a apresentação, o Presidente em Exercício colocou as matérias em 
única discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente em 
Exercício colocou as matérias em única votação sendo estas aprovadas por onze votos 
favoráveis. Os Vereadores Arthur Bastos e Evandro Pinho fizeram uso da Palavra 
Franca. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente em Exercício declarou 
encerrada a reunião, às vinte horas e quarenta minutos e para constar, lavrou-se a 
presente ata que, após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 


