
 

 

Ata da vigésima primeira Reunião Ordinária da terceira 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 dezoito de novembro do ano de dois mil e 
dezenove, 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 Pardim Júnior, João de Deus 
Teixeira de Oliveira, Odenir Luiz Alves Junior, Richarley Viana Dias e Thiago Durães de 
Carvalho. Constatando a presença de todos os Vereadores, a Presidente Etelvina 
Ferreira declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma 
oração feita pelo Vereador Arthur Bastos. Inicialmente a Secretária Elizabeth 
Magalhães fez a leitura da ata da vigésima Reunião Ordinária realizada em 04.11.2019, 
a qual foi colocada sob apreciação e não havendo ressalvas, foi declarada aprovada e 
assinada pelos Vereadores. Em seguida, a Secretária fez a leitura das seguintes 
correspondências: Ofício nº 805/2019/GAB, de autoria do Prefeito Municipal José 
Antônio Prates, pelo qual encaminha cópias das Leis nº 2.596 e 2.597, devidamente 
sancionadas; Ofício nº 807/2019/GAB, de autoria do Prefeito Municipal José Antônio 
Prates, pelo qual encaminha cópia da Lei nº 2.598, devidamente sancionada; Ofício nº 
1.048/2019/REGOV/MO, de autoria da Representação da Gerência Executiva de 
Governo - Montes Claros, pelo qual notifica o crédito de recursos financeiros referente 
ao Contrato de Repasse nº 853761/2017; Convite da Agência Reguladora de Serviços 
de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - 
ARSAE-MG, para reunião a ser realizada na sede do CREA-MG, em 26/11/2019, com 
o tema "Repasse de recursos financeiros para os municípios - Universalização dos 
Serviços Públicos de Saneamento"; Comunicação Externa  nº 312/2019/DTSA, de 
autoria do Gerente do Distrito Regional da Copasa de Salinas, Senhor Robson Guedes 
Campos, pela qual solicita informações pertinentes à Audiência Pública com a 
COPASA para cobrar explicações sobre a Taxa de Esgoto abusiva, prevista para o dia 
08/11/2019, no Auditório da Câmara. Iniciando a Ordem dos Trabalhos, a Presidente 
comunicou a tramitação do Veto Total aposto pelo Prefeito ao Projeto de Lei 
nº 014/2019-001-007, que Dispõe sobre a jornada de trabalho dos cargos de técnico 
em enfermagem e enfermeiro do Município de Salinas-MG, de autoria do Vereador 
Evandro Crescêncio Pinho, o qual foi sobrestado a pedido do Vereador Dorivaldo 
Ferreira. Na primeira discussão do veto, o Vereador Evandro Pinho fez uso da palavra. 
Na primeira votação, o Veto recebeu doze votos contrários. A segunda discussão foi 
dispensada e na segunda votação, o Veto novamente recebeu doze votos contrários, 
sendo declarado rejeitado. Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente solicitou e a 
Secretária fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Temporária Especial 
nomeada pela Portaria nº 050/2019 ao Veto Total aposto pelo Prefeito ao Projeto de 
Lei nº 018/2019-002-013, que Dispõe sobre a obrigatoriedade na contratação de mão 
de obra do Município de Salinas pelas empresas que irão prestar serviços nesse 
Município e dá outras providências, de autoria do Vereador Thiago Durães de 
Carvalho. Considerando o parecer favorável e com a dispensa das discussões, o 
Plenário apreciou o Veto em primeira e segunda votação, rejeitando-o por doze votos 
contrários. Em seguida a Presidente comunicou a tramitação do Projeto de 
Lei nº 025/2019-006-014, que Dispõe sobre diretrizes para a formação humanística na 
educação infantil, adequação do projeto pedagógico, formação complementar dos 
professores e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal, o qual se 
encontrava sob vistas do Vereador Arthur Bastos. Cumpre anotar que os Vereadores 



 

 

Arthur Bastos, Dorivaldo Ferreira, Evandro Pinho e João de Deus Teixeira 
apresentaram uma Emenda Supressiva, a qual foi submetida ao Plenário e aprovada 
por doze votos favoráveis, em primeira e segunda votação, sendo dispensadas as 
discussões. O Plenário também apreciou o Projeto, aprovando-o por doze votos 
favoráveis, sem discussões. A seguir, a Secretária fez a leitura do parecer emitido pela 
Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria nº 054/2019 ao Projeto de 
Lei nº 026/2019-007-014, que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de 
Salinas/MG, estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, nos termos da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e contém outras providências, de autoria do Prefeito 
Municipal. Foram apresentadas duas Emendas Modificativas pela Comissão 
Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Ao ser anunciada a 
primeira discussão da Emenda Modificativa 001, o Vereador Evandro Pinho solicitou 
vistas. Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente comunicou a tramitação do 
Projeto de Lei nº 029/2019-007-011, que Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização 
de cursos e noções básicas de primeiros socorros por professores e funcionários que 
tenham contato direto com alunos nas creches, APAE e escolas da rede pública 
municipal e estabelecimentos de ensino privado, instalados no município de 
Salinas/MG, de acordo com a Lei Federal nº 13.722, de 04 de outubro de 2018, de 
autoria do Prefeito Municipal, nos termos do inciso 7º do artigo 88, do Regimento 
Interno da Câmara. Na primeira discussão do Projeto, o Vereador Júnior Garçom fez 
uso da palavra. Na primeira votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis, 
considerando a ausência do Vereador Fernandes Vicente do Plenário, no momento da 
votação. A segunda discussão foi dispensada e na segunda votação, o Projeto recebeu 
doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Atendendo à solicitação da 
Presidente, a Secretária fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Temporária 
Especial nomeada pela Portaria número 055/2019 ao Projeto de Lei nº 031/2019-009-
014, que Altera a Lei nº 2.329, de 24 de setembro de 2012, que Regulamenta a 
prestação de serviços de transporte individual de passageiros e de entrega de 
mercadorias no âmbito do Município de Salinas-MG e dá outras providências, de 
autoria do Prefeito Municipal. O Vereador Richarley Viana apresentou a Emenda 
Modificativa 001, a qual foi colocada em primeira discussão, momento em que o 
Vereador Evandro Pinho solicitou vistas. Na sequência da reunião, a Presidente 
solicitou da Secretária fazer a leitura do parecer emitido pela Comissão Temporária 
Especial nomeada pela Portaria nº 056/2019 ao Projeto de Lei nº 032/2019-005-001, 
que Institui no Município de Salinas, o Programa Bolsa Atleta Municipal e dá outras 
providências, de autoria do Vereador Arthur Nepomuceno Bastos. Com o parecer 
favorável, a Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da 
palavra, o autor do mesmo. Na primeira votação, o Projeto recebeu doze votos 
favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e na segunda votação, o Projeto 
novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. A Secretária 
ainda fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação, 
Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 033/2019-001-012, que Dispõe sobre 
obrigatoriedade de manter salva-vidas nos clubes recreativos, associações desportivas 
e demais estabelecimentos que possuam piscinas de uso público ou similares e dá 
outras providências, de autoria do Vereador Richarley Viana Dias. Com o parecer 
favorável, a Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da 
palavra, o autor e o Vereador Evandro Pinho. Na primeira votação, o Projeto recebeu 
doze votos favoráveis. Na segunda discussão, o Vereador Richarley Viana novamente 
fez uso da palavra e na segunda votação, o Projeto novamente recebeu doze votos 



 

 

favoráveis, sendo declarado aprovado. A Mesa Diretora apresentou a Redação Final 
aos Projetos aprovados, a qual foi submetida ao Plenário e aprovada por doze votos 
favoráveis em única votação, com a dispensa da discussão. Em seguida, a Secretária 
fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 186/2019-022-003, de autoria do 
Vereador Dorivaldo Ferreira de Oliveira, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal a necessidade de fazer o piso da passagem molhada da barragem 12 no rio 
Bananal; Indicação nº 187/2019-023-001, de autoria do Vereador Arthur Nepomuceno 
Bastos, pela qual  indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de um 
estudo sobre a qualidade da água do rio Salinas, desde o ponto de encontro do rio 
Bananal até a comunidade do Tabuleiro; Indicação nº 188/2019-024-001, de autoria do 
Vereador Arthur Nepomuceno Bastos, pela qual pela qual  requer do Chefe do Poder 
Executivo Municipal a necessidade de melhorias/instalações da iluminação pública ente 
os bairros Santa Felicidade/Alto São João; Indicação nº 189/2019-009-005, de autoria 
da Vereadora Elizabeth Santos Magalhães Fernandes, pela qual pela qual  requer do 
Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de aderir ao Programa de Escolas 
Cívico Militares, para que seja implantado em Salinas uma escola nesse 
modelo; Indicação nº 190/2019-022-011, de autoria do Vereador Odenir Luiz Alves 
Júnior, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 
extensão de rede elétrica (postes, braços com luminária e cabeamento) na chácara 
Bananal; Requerimento nº 046/2019-016-001, de autoria do Vereador Arthur 
Nepomuceno Bastos, pelo qual requer do Chefe do Executivo Municipal que informe a 
esta Casa Legislativa a relação de Precatórios e RPV (Requisição de Pequeno Valor) 
que tenha o município a pagar e também informe quais são os valores e datas de 
vencimento que o município tem que pagar através de Precatórios e RPV (Requisição 
de Pequeno Valor) por medida judicial já transitado em julgado; Requerimento nº 
047/2019-017-001, de autoria do Vereador Arthur Nepomuceno Bastos, pelo qual 
requer do Chefe do Executivo Municipal que seja feita uma fiscalização de invasão, 
cercamento, desmatamento e criação de animais irregulares às margens do rio Salinas; 
Requerimento nº 048/2019-018-001, de autoria do Vereador Arthur Nepomuceno 
Bastos, pelo qual requer do Chefe do Executivo Municipal informações sobre o 
processo de regularização dos bairros São Fidelis II, Cidade Nova, Parque Rural e 
Chácara Bananal; Moção nº 052/2019-009-008, de autoria do Vereador Fernandes 
Vicente, pela qual pela qual  requer que seja consignado um Voto de Profundo Pesar 
pelo falecimento da Sra. Maria Emília Cardoso Rodrigues, ocorrido em 07/11/2019 -
 inserida na pauta pela Presidente, com a aprovação do Plenário. Após a 
apresentação, a Presidente colocou as matérias em discussão, separadas por autoria, 
fazendo uso da palavra os Vereadores Arthur Bastos, Elizabeth Magalhães, João 
Pardim Júnior. Em única votação as matérias foram aprovadas da seguinte forma: as 
Indicações nº 186 a 188 foram aprovadas por onze votos favoráveis, considerando a 
ausência do Vereador João de Deus Teixeira do Plenário no momento da votação; a 
Indicação nº 189 foi aprovada por nove votos favoráveis, considerando a ausência dos 
Vereadores Arthur Bastos, João de Deus Teixeira e Thiago Durães,  do Plenário no 
momento da votação; a Indicação nº 190 foi aprovada por dez votos favoráveis, 
considerando a ausência dos Vereadores João de Deus Teixeira e Thiago Durães,  do 
Plenário no momento da votação; os Requerimentos e a Moção foram aprovados por 
oito votos favoráveis, considerando a ausência dos Vereadores Davi Andrade, João de 
Deus Teixeira, Odenir Luiz e Thiago Durães,  do Plenário no momento da votação. Os 
Vereadores Elizabeth Magalhães e Richarley Viana fizeram uso da Palavra Franca 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, às vinte e uma horas e 



 

 

cinco minutos e para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e discutida, se 
achada conforme, será assinada. 


