
 

 

Ata da primeira Reunião Extraordinária da primeira sessão legislativa da legislatura de 
dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro da Câmara Municipal de Salinas. Às 
dez horas e dez minutos do dia vinte e quatro de março do ano de dois mil e vinte e 
um, reuniram no Auditório da Câmara os vereadores Adinaldo Martins Barbosa, Arthur 
Nepomuceno Bastos, Carlos Henrique Mendes, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Edson 
Miranda Couto, Etelvina Ferreira dos Santos, Jadson André Barbosa Soares, João de 
Deus Teixeira de Oliveira, José Rodrigues Nascimento Filho, Marcelo Petrone Castro, 
Sebastião Martins dos Santos e Thiago Durães de Carvalho, sob a presidência do 
Vereador Arthur Nepomuceno Bastos. Constatando quórum, o Presidente Arthur 
Bastos declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma 
oração feita pelo Vereador Carlos Henrique. Inicialmente o Secretário Carlos Henrique 
fez a leitura da ata da Reunião Ordinária realizada em quinze de março de dois mil e 
vinte e um, a qual foi colocada sob apreciação dos Vereadores e não havendo 
ressalvas, a mesma foi considerada aprovada e assinada. Em seguida o Secretário fez 
a leitura das seguintes correspondências: Ofício nº 118/2021/GAB, de autoria do 
Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha resposta ao 
Ofício nº 033/2021, da Presidência da Câmara; Ofício nº 119/GAB, de autoria do 
Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha cópia das Leis nº 
2.631 a 2.636, devidamente sancionadas; Ofício nº 013/2021/SMEC, de autoria da 
Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora Cleidimara Santos Costa Araújo, 
pelo qual encaminha informa a urgência para aprovação da Lei de criação do CACS-
FUNDEB; Comunicação Externa nº 71/2021/UNNT, da Unidade de Negócios Norte da 
Copasa, referente à Campanha Educativa e Informativa sobre Saneamento; Ofícios nº 
248 e 249/2021 - GERAT-MG, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos 
quais comunica funcionamento AGC e universalização dos Serviços Postais Básicos; 
Ofício nº 0040/2021, da Presidência da Câmara, pelo qual encaminha resposta ao 
Memorando nº 197/2021/SMEC, indicando os vereadores José Rodrigues Nascimento 
Filho (Titular) e Marcelo Petrone Castro (suplente), para comporem a Comissão de 
Monitoramento contínuo e avaliação periódica do Plano Municipal de Educação de 
Salinas. Antes de iniciar a tramitação da pauta da reunião, o Presidente consultou o 
Plenário sobre a inclusão do Projeto de Lei nº 014/2021-009-014, considerando a 
importância e urgência do mesmo. O Presidente solicitou e o Secretário fez a  leitura 
dos Pareceres emitidos pelas comissões ao Projeto de Lei no 012/2021 – 007-014, que 
Institui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, nos temos da Lei Federal no 14.113, de 
25 de dezembro de 2020, de autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres 
favoráveis, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da 
palavra o Vereador Carlos Henrique. Em primeira votação, o Projeto recebeu onze 
votos favoráveis.  A segunda discussão foi dispensada e em segunda votação o Projeto 
novamente recebeu onze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Em seguida o 
Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao Projeto de Lei  nº 
014/2021-009-014, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar subvenção 
social à Associação dos Municípios do Circuito Turístico da Cachaça, de autoria do 
Prefeito Municipal. Com os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o Projeto em 
primeira discussão, fazendo uso da palavra o Vereador João de Deus Teixeira. Em 
primeira votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis.  A segunda discussão foi 
dispensada e em segunda votação o Projeto novamente recebeu onze votos 
favoráveis, sendo declarado aprovado. Após a aprovação dos Projetos, a Mesa 



 

 

apresentou a Redação Final, a qual foi apreciada pelo Plenário e aprovada por onze 
votos favoráveis, sem discussão. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente 
declarou encerrada a reunião, às onze horas e dez minutos. Cumpre anotar que em 
atendimento ao disposto na Portaria nº 028, de 07 de março de 2021 e na Portaria nº 
029, de 15 de março de 2021, esta reunião foi realizada excepcionalmente no Auditório 
da Câmara, sem a presença de público, respeitando o distanciamento mínimo de três 
metros entre os vereadores e servidores e observando duração não superior a três 
horas. Para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e discutida, se achada 
conforme, será assinada. 


