
 

 

Ata da terceira Reunião Extraordinária da primeira sessão legislativa da 
legislatura de dois mil e dezessete a dois mil e vinte da Câmara Municipal de 
Salinas, convocada pelo Presidente Eilton Santiago Soares nos termos do 
Regimento Interno da Câmara, para apreciação do Projeto de Lei nº 011/2017-
007-014,  que Altera dispositivo da Lei nº 2.506, de 01 de dezembro de 2016, de 
autoria do Prefeito Municipal.  Às dezenove horas e quinze minutos do dia vinte e 
seis de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram no Plenário da Câmara os 
vereadores Arthur Nepomuceno Bastos, Davi Monteiro Andrade, Dorivaldo 
Ferreira de Oliveira, Eilton Santiago Soares, Etelvina Ferreira dos Santos, 
Evandro Crescêncio Pinho, Fernandes Vicente Oliveira, João de Deus Teixeira de 
Oliveira, João Pardim Júnior, Odenir Luiz Alves Junior, Richarley Viana Dias e 
Thiago Durães de Carvalho, sob a presidência do Vereador Eilton Santiago 
Soares. A Vereadora Elizabeth Santos Magalhães Fernandes justificou a sua 
ausência. Constatando quórum, o Presidente Eilton Santiago declarou aberta a 
Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica feita 
pelo Vereador Dorivaldo Ferreira. Inicialmente o Presidente solicitou e o 
Secretário fez a leitura da ata da reunião ordinária realizada em 19.06.2017, a 
qual foi colocada sob apreciação do Plenário. Não havendo ressalvas, o 
Presidente declarou a ata aprovada. Iniciando a Pauta da Reunião, o Presidente 
comunicou a tramitação do Projeto de Lei nº 011/2017-007-014, que Altera 
dispositivo da Lei nº 2.506, de 01 de dezembro de 2016, de autoria do Prefeito 
Municipal, o qual se encontrava sob vistas do Vereador João de Deus. Na 
primeira discussão do Projeto, os Vereadores Arthur Bastos, João de Deus, 
Thiago Durães e o Presidente Eilton Santiago, fizeram uso da palavra. Vale 
ressaltar que ao usar a tribuna, o Presidente passou a direção dos trabalhos ao 
Vice Presidente Evandro Pinho. Na primeira votação, o Projeto recebeu dez votos 
favoráveis e um contrário. Na segunda discussão ninguém fez uso da palavra e 
na segunda votação o Projeto novamente recebeu dez votos favoráveis e um 
contrário, sendo declarado aprovado. Após a aprovação do Projeto, foi 
apresentada a Redação Final ao mesmo, a qual foi colocada sob apreciação do 
Plenário e aprovada por dez votos favoráveis, considerando a ausência do 
Vereador Thiago Durães do Plenário, no momento da votação. Não havendo nada 
mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 
às vinte horas. Para constar lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, se 
achada conforme, será assinada pelos Vereadores. 


