
 

 

Ata da vigésima primeira Reunião Ordinária 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 dezenove de novembro do ano de dois mil 
e dezoito, reuniram no Auditório da Câmara Municipal, 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 Junior, 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 João Pardim Júnior. Inicialmente o Secretário Fernandes Vicente 
fez a leitura da ata da vigésima primeira Reunião Ordinária realizada em cinco de 
novembro de dois mil e dezoito, a qual foi colocada sob apreciação e, não havendo 
ressalvas, foi considerada aprovada. O Secretário fez a leitura das seguintes 
correspondências: E-mail da Representação da Gerência Executiva e Negocial de 
Governo Montes Claros, informando a liberação de recursos financeiros do Orçamento 
Geral da União em favor do Município de Salinas; Ofícios nº 710 e 720/2018, de autoria 
do Prefeito Municipal, pelos quais encaminha cópia das leis 2.569 a 2.573, 
devidamente sancionadas; Ofício nº 735/2018, de autoria do Prefeito Municipal, pelo 
qual encaminha Projeto de Lei para apreciação da Câmara. Por solicitação do 
Presidente, o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de 
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre Parecer Prévio do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais sobre as contas da Prefeitura Municipal de Salinas, 
referente ao exercício de 2015. Vale ressaltar que a comissão concluiu pela aprovação 
das contas, conforme o Projeto Decreto Legislativo nº 015/2018-002, que Aprova 
contas da Prefeitura Municipal de Salinas, referente ao exercício de 2016, o qual foi 
apresentado e encaminhado à apreciação da Comissão Permanente de Legislação, 
Justiça e Redação. Iniciando a Ordem do dia, o Presidente anunciou 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, colocando 
o mesmo em primeira discussão. O Vereador Richarley Viana solicitou um interstício de 
cinco minutos. Ao retornar aos trabalhos, o Presidente comunicou a continuidade da 
primeira discussão do Projeto, momento em que o Vereador Evandro Pinho solicitou 
vistas do mesmo. Em virtude do pedido de vistas, considerando o regime de urgência 
em que tramita a matéria e considerando ainda o disposto no artigo 153 do Regimento 
Interno da Câmara, a deliberação quanto aos demais assuntos constantes da pauta, foi 
sobrestada. Passando-se à Palavra Franca, fizeram uso da mesma os Vereadores 
João Pardim Júnior, João de Deus Teixeira, Thiago Durães, Evandro Pinho e o 
Presidente Eilton Santiago. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 
encerrada a reunião às vinte horas e trinta e cinco minutos. Para constar, lavrou-se a 
presente ata que, após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 


