
 

 

Ata da décima quinta Reunião Ordinária da quarta 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 cinco de outubro do ano de dois mil e vinte, reuniram no 
Plenário da Câmara os vereadores 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. 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 João de Deus Teixeira. 
Inicialmente a Secretária fez a leitura da ata da décima quarta Reunião Ordinária, 
realizada em vinte e um de setembro de dois mil e vinte, a qual foi colocada sob 
apreciação do Plenário. Não havendo ressalvas, a ata foi declarada aprovada e 
assinada pelos Vereadores. Em seguida, a Secretária fez a leitura da seguinte 
correspondência: Ofício nº 411/2020/GAB, de autoria do Prefeito Municipal José 
Antônio Prates, pelo qual encaminha resposta ao Ofício nº 0106/2020/Presidência da 
Câmara; Ofício nº 422/2020/GAB, de autoria do Prefeito Municipal José Antônio Prates, 
pelo qual encaminha cópias das Leis nº 2.618 a 2.621, devidamente 
sancionada; Ofício nº 0984/2020/REGOV/MO, da Caixa Econômica Federal, pelo qual 
notifica o crédito de recursos financeiros em favor do município de Salinas, no valor de 
oitenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos, cujo objeto é 
a implantação de pavimentação de vias públicas; Ofício nº 24/2020, da Agência 
Reguladora de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais - 
ARSAE, pelo qual comunica a abertura de consulta pública para apresentação de 
proposta de alteração das metodologias de verificação de ativos da Copasa e 
Copanor; Ofício nº 329/2020/1ª PJ/Salinas/MG, do Promotor de Justiça Dr. Caio César 
Espírito Santo do Nascimento, pelo qual comunica a sua assunção ao cargo de 
Promotor de Justiça da 1ª Promotoria da Comarca de Salinas/MG; Terceiro Relatório 
da Comissão de Acompanhamento dos Gastos destinados ao enfrentamento do 
Coronavírus (COVID 19), encaminhado à Comissão Permanente de Serviços Públicos 
Municipais da Câmara. Iniciando a Ordem do dia, a Presidente comunicou a tramitação 
do Projeto de Lei Complementar nº 004/2020-004-014, que Dispõe sobre o Código de 
Posturas do Município de Salinas e dá outras providências, de autoria do Prefeito 
Municipal, nos termos do Art. 88, parágrafo 7º do Regimento Interno da Câmara. Ao ser 
anunciada a primeira discussão do Projeto, o Vereador Evandro Pinho solicitou vistas 
do mesmo. Considerando a ausência de pareceres das comissões permanentes, a 
Presidente solicitou das lideranças a indicação de membros para comporem comissões 
especiais para apreciação dos seguintes Projetos: Projeto de Projeto de Lei nº 
017/2020-009-014, que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de 
Salinas/MG, estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021 e contém  
outras providências e Projeto de Lei nº 019/2020-001-005, que Dispõe sobre a 
proibição de queimadas na vias urbanas, nas margens de rodovias, margens de 
córregos e matas de todas as espécies, localizadas no município de Salinas. Foram 
indicados os Vereadores Evandro Pinho, Fernandes Vicente e João Pardim Júnior para 
o Projeto de Lei 017 e os Vereadores Evandro Pinho, João Pardim Júnior e Richarley 
Viana para o Projeto de Lei nº 019. Na continuidade da reunião, a Secretária fez a 
apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 020/2020-004-005, que 
"Autoriza o Poder Executivo a criar espaço para práticas de esportes radicais do 
wheeling e demais modalidades no município de Salinas/MG", de autoria da Vereadora 



 

 

Elizabeth Santos Magalhães Fernandes - encaminhado à apreciação das Comissões 
Permanentes de Legislação, Justiça e Redação e de Serviços Públicos 
Municipais; Projeto de Lei nº 021/2020-005-005, que Dispõe sobre os cães e gatos 
comunitários no município de Salinas/MG, de autoria da Vereadora Elizabeth Santos 
Magalhães Fernandes - encaminhado à apreciação das Comissões Permanentes de 
Legislação, Justiça e Redação e de Serviços Públicos Municipais; Projeto de Decreto 
Legislativo nº 003/2020-001-011, que Outorga o título de Cidadão Benemérito ao Sr. 
Hermínio Brito de Oliveira, de autoria do Vereador Odenir Luiz Alves Júnior; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 004/2020-002-011, que Outorga o título de Cidadão Honorário 
ao Sr. Wagner Patrício de Sousa Júnior, de autoria do Vereador Odenir Luiz Alves 
Júnior. Os Projetos de Lei foram encaminhados à apreciação das Comissões 
competentes e a Presidente solicitou das lideranças a indicação de membros para 
comporem comissões especiais para apreciação dos Projetos de Decreto Legislativo. 
Foram indicados os Vereadores Elizabeth Magalhães, Evandro Pinho e Fernandes 
Vicente para o Projeto de Decreto Legislativo 003 e os Vereadores Elizabeth 
Magalhães, Evandro Pinho e Richarley Viana para o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 004. Em seguida a Secretária fez a apresentação das seguintes 
matérias: Indicação nº 104/2020-012-007, de autoria do Vereador Evandro Crescêncio 
Pinho, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de a 
pavimentação da rua João Paulo I, no bairro Santa Mônica; Indicação nº 105/2020-005-
011, de autoria do Vereador Odenir Luiz Alves Júnior, pela qual indica ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal a necessidade de apoio aos pescadores da pesca artesanal, 
no sentido de viabilizar um espaço para o ancoramento seguro para as suas 
embarcações e prestar toda a assistência para a criação e organização de sua 
associação; Indicação nº 106/2020-006-011, de autoria do Vereador Odenir Luiz Alves 
Júnior, pela qual  indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 01 
(uma) extensão de rede elétrica (poste, luminária e cabeamento) nas seguintes ruas: 
Gabriela Prates, próximo ao nº 205, bairro Frutal; travessa Basílio Santiago, próximo 
ao nº 59, bairro São Pedro; Antônio Guedes Soares, próximo ao nº 272, bairro São 
Pedro; José Martins dos Anjos, bairro São José; Professor Fontinelli, bairro São José; 
Veraldino Miranda, bairro Maracanã/Floresta; Requerimento nº 029/2020-012-
001, de autoria do Vereador Arthur Nepomuceno Bastos, pelo qual  requer da 
Presidência da Câmara que solicite do Chefe do Executivo Municipal, maior 
transparência referente ao concurso público para provimento de cargos efetivos - 2016, 
quanto à posição da última nomeação de cada cargo, dentro do limite de vagas e 
última nomeação fora do limite de vagas para cada cargo e quais cargos tiveram seu 
termo de validade do concurso prorrogado; Moção nº 035/2020-001-010, de autoria do 
Vereador João Pardim Júnior, pela qual  requer um Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento da Senhora Jilmar Maria de Oliveira Pinho, ocorrido em 22/09/2020; 
Moção nº 036/2020-002-010, de autoria do Vereador João Pardim Júnior, pela qual  
requer um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Newton Gonçalves das 
Neves, ocorrido em 22/09/2020. Após a apresentação, a Presidente colocou as 
matérias em única discussão, fazendo uso da palavra os Vereadores Arthur Bastos, 
Evandro Pinho e Thiago Durães. Em única votação as matérias foram aprovadas por 
doze votos favoráveis. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a reunião, às vinte horas e cinco minutos e 
para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e discutida, se achada conforme, 
será assinada. 


