
 

 

Ata da segunda Reunião Extraordinária da segunda 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 nove de julho do ano de dois mil e dezoito, reuniram no 
Plenário da Câmara os vereadores Arthur Nepomuceno Bastos, Davi Monteiro 
Andrade, Eilton Santiago Soares, Elizabeth Santos Magalhães Fernandes, João de 
Deus Teixeira de Oliveira, João Pardim Júnior, Odenir Luiz Alves Júnior, Richarley 
Viana Dias e Thiago Durães de Carvalho, sob a presidência do Vereador Eilton 
Santiago Soares. Constatando quórum, o Presidente Eilton Santiago declarou aberta a 
Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma oração feita pelo Vereador 
João Pardim Júnior. Inicialmente o Secretário Fernandes Vicente fez a leitura da ata da 
décima terceira Reunião Ordinária realizada em 02.07.2018, a qual foi colocada sob 
apreciação e aprovada sem ressalvas. Em seguida, o Secretário fez a leitura das 
seguintes correspondências: Comunicados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do Município de 
Salinas; Ofício nº 359/2018, de autoria da Promotora de Justiça Dra. Liliane Kissila 
Avelar Lessa, pelo qual comunica o arquivamento do Inquérito Civil nº MPMG-
0570.14.000093-8, referente à averiguação da criação e manutenção, por parte do 
Executivo e Legislativo Municipais de Salinas, de sites destinados ao cumprimento da 
obrigatória transparência pública. Iniciando a tramitação da Pauta da reunião, o 
Presidente colocou o Projeto de Lei nº 023/2018-006-014, que Altera dispositivo da Lei 
Municipal n° 2.526 de 20/11/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Salinas/MG para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências, de autoria do 
Prefeito Municipal, em primeira discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, 
o Presidente colocou o Projeto em primeira votação, recebendo o mesmo onze votos 
favoráveis. A segunda discussão também foi dispensada e em segunda votação, o 
Projeto novamente recebeu onze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Logo 
em seguida, o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 024/2018-007-014, que Autoriza 
abertura de crédito especial e dá outras providências - Encontro Regional de Cultura 
Popular, de autoria do Prefeito Municipal em primeira discussão. Não havendo 
manifestação, o Projeto foi colocado em primeira votação, recebendo onze votos 
favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e na segunda votação, o Projeto 
novamente recebeu onze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Após a 
aprovação dos Projetos, dispensada a discussão, o Plenário apreciou a Redação Final 
dada aos mesmos pela Mesa Diretora, aprovando-a por onze votos favoráveis, em 
única votação. Na sequência dos trabalhos, o Secretário fez a leitura do parecer 
emitido pela Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 011/2018 ao Projeto de 
Resolução nº 002/2018-002-015, que  Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Salinas, de autoria da Mesa Diretora. Vale ressaltar que a Comissão 
concluiu pela aprovação da matéria. Vale ressaltar ainda que foram apresentadas 
Emendas ao Projeto. O Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura da Emenda 
Modificativa 001, de autoria dos Vereadores Arthur Bastos, Evandro Pinho, João de 
Deus Teixeira, Richarley Viana e Thiago Durães e logo em seguida colocou a mesma 
em primeira discussão, momento em que o Vereador Thiago Durães solicitou vistas da 
matéria. Esgotada a Pauta da reunião, o Presidente declarou a mesma encerrada, às 
dezenove horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata 
que, após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 

 


