Ata da terceira Reunião Extraordinária 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 trinta de novembro do ano de dois mil e vinte, reúnem no
Plenário da Câmara os vereadores Arthur Nepomuceno Bastos, 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 e Odenir Luiz Alves Junior, sob a presidência da Vereadora
Etelvina Ferreira dos Santos. Os Vereadores Davi Monteiro Andrade, João Pardim
Júnior e Thiago Durães de Carvalho justificaram suas ausências. Constatando quórum,
a Presidente Etelvina Ferreira declara aberta a Sessão, após a execução do Hino
Nacional Brasileiro e uma oração feita pelo Vereador Arthur Bastos. Inicialmente a
Secretária Elizabeth Magalhães faz a leitura da ata da décima oitava Reunião Ordinária
realizada em 16.11.2020, a qual foi colocada sob apreciação e não havendo ressalvas,
é declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. Em seguida, a Secretária faz a
leitura das seguintes correspondências: Ofício nº 503/2020/GAB, de autoria do Prefeito
Municipal José Antônio Prates, pelo qual encaminha Lei nº 2.624, devidamente
sancionada; Ofício nº 07/2020, de autoria do Vereador Davi Monteiro Andrade, pelo
qual justifica a sua ausência. Iniciando a tramitação da Pauta da Reunião, a Presidente
solicita e a Secretária faz a apresentação do Projeto de Resolução nº 001/2020-001001, que Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Salinas, de autoria dos
Vereadores Arthur Bastos, Dorivaldo Ferreira, Eilton Santiago, Fernandes Vicente e
Thiago Durães. Após a apresentação, a Presidente encaminha o Projeto à apreciação
da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. O Vereador Arthur Bastos
solicita um interstício para que a Comissão aprecie a matéria ainda nesta reunião. A
Presidente concede um interstício de dez minutos e retornando aos trabalhos, é feita a
leitura do parecer emitido pela Comissão supra citada. Com o parecer favorável, a
Presidente coloca o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra o Vereador
Arthur Bastos. Em primeira votação, o Projeto recebe oito votos favoráveis. Não
havendo manifestação dos Vereadores na segunda discussão, a Presidente coloca o
Projeto em segunda votação, recebendo o mesmo oito votos favoráveis, sendo
declarado aprovado. A Mesa apresenta a Redação Final, a qual é colocada sob
apreciação do Plenário e aprovada por oito votos favoráveis. A Presidente comunica a
promulgação da Resolução nº 498, de 30.11.2020 e que em virtude desta Resolução, a
Câmara estará em recesso a partir de 01.12.2020. A Presidente agradece a presença
do público presente e, abrindo uma exceção a pedido do Vereador João de Deus
Teixeira, concede a palavra ao mesmo. Os Vereadores Elizabeth Magalhães, Júnior
Garçom, Fernandes Vicente e a Presidente também fazem uso da palavra. Esgotada a
pauta da reunião e não havendo mais nada a tratar, a Presidente encerra a reunião, às
vinte horas e quarenta minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e
discutida, se achada conforme, será assinada.

