Ata da segunda Reunião Extraordinária da segunda 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 cinco minutos do dia vinte e oito de março do ano de dois mil e vinte
e dois, 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. Constatando a presença de todos os Vereadores, o Presidente declarou
aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma oração feita pelo
Vereador Thiago Durães. Inicialmente o Secretário Carlos Henrique fez a leitura da ata
da quinta Reunião Ordinária, realizada em 21.03.2022, a qual foi colocada sob
apreciação. Não havendo ressalvas, a ata foi declarada aprovada e assinada pelos
Vereadores. Em seguida o Secretário fez a leitura das seguintes correspondências:
Ofício nº 176/2022/GAB, de autoria do Prefeito Municipal, Senhor Joaquim Neres
Xavier Dias, através do qual solicita convocação de reunião extraordinária; Ofício nº
177/2022/GAB, do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, através do qual
comunica a sanção da Lei Municipal nº 2.679, de 24 de março de 2022; Ofício nº
747/2022, de autoria do Diretor de Orçamento e Finanças da Secretaria de
Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa do Ministério do Desenvolvimento
Regional, Senhor Fabricio Moura Moreira, pelo qual comunica a liberação de recursos
financeiros em favor do município de Salinas. Iniciando a tramitação da pauta da
reunião, o Presidente solicitou e o Secretário fez a apresentação da Emenda
Modificativa 001 ao Projeto de Lei nº 011/2022 – 008-014, que Altera dispositivos da
Lei Municipal nº 2.660, de 06 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município de Salinas/MG, para o período de 2022 a 2025 e dá outras
providências, de autoria, apresentada pelo Vereador Arthur Bastos. O Presidente
colocou a Emenda em primeira discussão. O Vereador Marcelo Petrone fez uso da
palavra para pedir vistas. Em seguida o Secretário fez a apresentação da Emenda
Modificativa 001 ao Projeto de Lei nº 012/2022 – 009-014, que Autoriza abertura de
crédito especial para execução de despesas com a Operação de Crédito - CEF/FINISA
e dá outras providências, apresentada pelo Vereador Arthur Bastos. Na primeira
discussão da Emenda, o Vereador Adinaldo Barbosa fez uso da palavra e solicitou
vistas. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às
vinte horas e quinze minutos e para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e
discutida, se achada conforme, será assinada.

