
 

 

Ata da terceira Reunião Extraordinária da primeira sessão legislativa da legislatura de 
dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro da Câmara Municipal de Salinas. Às 
dezenove horas e dez minutos do dia vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e 
vinte e um, reuniram no Plenário da Câmara os vereadores Adinaldo Martins Barbosa, 
Arthur Nepomuceno Bastos, Carlos Henrique Mendes, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, 
Edson Miranda Couto, Eilton Santiago Soares, Etelvina Ferreira dos Santos, Jadson 
André Barbosa Soares, João de Deus Teixeira de Oliveira, José Rodrigues Nascimento 
Filho, Marcelo Petrone Castro, Sebastião Martins dos Santos e Thiago Durães de 
Carvalho, sob a presidência do Vereador Arthur Nepomuceno Bastos. Constatando a 
presença de todos os Vereadores, o Presidente Arthur Bastos declarou aberta a 
Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma oração feita pelo Vereador 
Marcelo Petrone. Inicialmente o Secretário Carlos Henrique fez a leitura da ata da 
Reunião Ordinária realizada em dezoito de outubro e da Reunião Especial realizada em 
vinte e dois de outubro do corrente ano, as quais foram colocadas sob apreciação dos 
Vereadores e não havendo ressalvas, as mesmas foram consideradas aprovadas e 
assinadas. Em seguida o Secretário fez a leitura das seguintes correspondências: 
Ofício nº 623/2021/GAB, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, 
pelo qual encaminha cópia da Lei Municipal nº 2.657, devidamente sancionada; 
Ofício nº 634/2021/GAB, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier, pelo 
qual solicita a convocação de Reunião Extraordinária para apreciação do Projeto de Lei 
nº 039/2021-026-014; Ofício nº 198/2021, de autoria do Promotor de Justiça Dr. Caio 
César Espírito Santo do Nascimento, pelo qual encaminha uma via da Recomendação 
nº 02/2021, para ciência da Câmara e adoção de providências que entender 
pertinentes. Iniciando a tramitação da pauta da reunião, o Presidente solicitou do 
Secretário fazer a leitura dos pareceres emitidos pelas Comissões ao Projeto de Lei nº 
039/2021-026-014, que Autoriza o Poder Executivo de Salinas a contratar operação de 
crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e dá outras 
providências. Cumpre anotar que as Comissões opinaram pela aprovação do Projeto. 
Cumpre anotar também que foi apresentada a Emenda Modificativa 001, de autoria do 
Vereador Carlos Henrique e coautoria dos Vereadores Dorivaldo Ferreira, Etelvina 
Ferreira, Jadson André, João de Deus Teixeira, José Rodrigues, Sebastião Martins e 
Thiago Durães, a qual foi colocada em primeira discussão, momento em que o 
Vereador Marcelo Petrone solicitou vistas. Cumpre anotar ainda que esta Reunião, não 
foi transmitida ao vivo pelo “facebook”, na página da Câmara Municipal de Salinas, por 
motivos técnicos, porém foi gravada para publicação posterior. Não havendo nada mais 
a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às dezenove horas e quarenta 
minutos e para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e discutida, se achada 
conforme, será assinada. 
 


