
 

 

Ata da quarta 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 das seguintes matérias: Projeto de Lei 
Complementar nº 003/2017-003-014 - Dispõe sobre o uso e ocupação do solo do 
Município de Salinas e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; 
Substitutivo nº 001 ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2017-004-014, 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. Às dezenove horas e quinze minutos do dia treze de 
setembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram no Plenário da Câmara os 
vereadores Davi Monteiro Andrade, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Eilton Santiago 
Soares, Elisabeth 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 Junior e Richarley Viana Dias, 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 leitura bíblica feita pelo Vereador Júnior Garçom. 
Inicialmente o Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura da ata da reunião 
ordinária realizada em 04.09.2017, a qual foi colocada sob apreciação do 
Plenário. Não havendo ressalvas, o Presidente declarou a ata aprovada. Iniciando 
a Pauta da Reunião, observando o disposto no parágrafo quinto do artigo oitenta 
e oito do Regimento Interno da Câmara, o Presidente comunicou a tramitação do 
Projeto de Lei Complementar nº 003/2017-003-014, que Dispõe sobre o uso e 
ocupação do solo do Município de Salinas e dá outras providências, de autoria do 
Prefeito Municipal, sem parecer da Comissão, colocando o mesmo em discussão. 
O Vereador Fernandes Vicente solicitou vistas do mesmo. Em seguida o 
Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura do parecer emitido pela 
Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria 033/2017 ao Substitutivo 
001 ao Projeto de Lei Complementar nº 004/2017-004-014, 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. A Comissão também apresentou a Subemenda 001 ao referido Projeto, 
a qual foi colocada em discussão; momento em que o Vereador João de Deus 
solicitou vistas. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a reunião 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 pelos Vereadores. 
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