
 

 

Ata da quinta 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 vinte e seis de novembro do ano de dois mil e dezoito, 
reuniram no Plenário da Câmara os vereadores Arthur Nepomuceno Bastos, Davi 
Monteiro Andrade, 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, João Pardim 
Júnior, Odenir Luiz Alves Júnior, Richarley Viana Dias e Thiago Durães de Carvalho, 
sob a presidência do Vereador Eilton Santiago Soares. Constatando a presença de 
todos os Vereadores, o Presidente Eilton Santiago declarou aberta a Sessão, após a 
execução do Hino Nacional Brasileiro e uma oração feita pelo Vereador Júnior Garçom. 
Inicialmente o Secretário Fernandes Vicente fez a leitura da ata da vigésima 
primeira Reunião Ordinária realizada em 19.11.2018, a qual foi colocada sob 
apreciação e aprovada sem ressalvas. Em seguida, o Secretário fez a leitura das 
seguintes correspondências: Ofício nº 747, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual 
encaminha cópia das leis 2.574 e 2.575, devidamente sancionadas; Ofício nº 750/2018, 
de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual retira o pedido de tramitação em regime de 
urgência do Projeto de Lei Complementar nº 004/2018-004-014, que Dispõe sobre o 
Código de Posturas do Município de Salinas e dá outras providências, de sua autoria. 
Iniciando a tramitação da Pauta da reunião, o Presidente comunicou a tramitação do 
Projeto de Lei Complementar nº 003/2018-003-014, que Altera a Lei Complementar 
006, de 24 de outubro de 2005 que Institui o Código Tributário do Município de 
Salinas/MG e contém outras providências, de autoria do Prefeito Municipal, o qual se 
encontrava sob vistas do Vereador Evandro Pinho. Na primeira discussão, os 
Vereadores Richarley Viana, Evandro Pinho, Thiago Durães e João de Deus Teixeira 
fizeram uso da palavra. Na primeira votação, o Projeto recebeu doze votos contrários. 
A segunda discussão foi dispensada e na segunda votação, o Projeto novamente 
recebeu doze votos contrários, sendo declarado reprovado. Logo em seguida, o 
Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão 
Temporária Especial nomeada pela Portaria nº 057 ao Projeto de Lei Complementar nº 
004/2018-004-014, que Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Salinas e 
dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Vale ressaltar que a comissão 
concluiu pela aprovação. Também foi feita a leitura da Emenda Modificativa nº 001, 
apresentada pelo Vereador Dorivaldo Ferreira.  Ao ser anunciada a primeira discussão 
da Emenda, o Vereador Richarley Viana solicitou vistas. Na continuidade dos trabalhos, 
o Presidente comunicou a tramitação do Projeto de Lei nº 056/2018-013-014, que 
Altera o Anexo I da Lei nº 2.442, de 12 de junho de 2015, que dispõe sobre o Plano 
Municipal de Educação - PME, para o decênio de 2015/2025 e dá outras providências, 
de autoria do Prefeito Municipal, o qual se encontrava sob vistas do Vereador Richarley 
Viana. Dispensadas as discussões, o Plenário apreciou o Projeto aprovando-o na 
primeira votação por onze votos favoráveis, considerando a ausência do Vereador 
Thiago Durães do Plenário e na segunda votação por doze votos favoráveis. Em 
seguida o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Temporária 
Especial nomeada pela Portaria nº 056 ao Projeto de Lei nº 057/2018-014-014, 
que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Salinas/MG, estima 
receita e fixa despesa para o exercício de 2019, nos termos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e contém outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Com o 
parecer favorável e com a dispensa das discussões, o Plenário apreciou e aprovou o 
Projeto, por doze votos favoráveis, na primeira e na segunda votação. O Secretário 



 

 

também fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Temporária Especial nomeada 
pela Portaria nº 056 ao Projeto de Lei nº 059/2018-018-011, que Torna-se obrigatório a 
atualização do Cartão de Vacinação das crianças para acesso às creches e escolas 
municipais de Salinas-MG e dá outras providências, de autoria do Vereador Odenir Luiz 
Alves Júnior. Com o parecer favorável, o Projeto foi colocado em primeira discussão, 
momento em que o Vereador Dorivaldo Ferreira solicitou vistas. Foi feita ainda a leitura 
do parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2018-002, que Aprova contas da Prefeitura 
Municipal de Salinas, referente ao exercício de 2016, de autoria da Comissão 
Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Vale ressaltar que a 
Comissão opinou favoravelmente quanto à aprovação do Projeto. O Projeto foi 
colocado sob apreciação do Plenário, recebendo doze votos favoráveis na primeira e 
na segunda votação, 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. Esgotada a 
pauta da reunião, o Presidente declarou a mesma encerrada, às vinte horas. Para 
constar, lavrou-se a presente ata que após lida, se achada conforme, será assinada. 


