
 

 

Ata da décima sexta Reunião Ordinária 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 
dezenove horas e cinco minutos do dia dezesseis de agosto do ano de dois mil e vinte 
e um, reuniram no Plenário da Câmara os vereadores Adinaldo Martins Barbosa, Arthur 
Nepomuceno Bastos, Carlos Henrique Mendes, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Jadson 
André Barbosa Soares, João de Deus Teixeira de Oliveira, Edson Miranda Couto, 
Eilton Santiago Soares, Etelvina Ferreira dos Santos, José Rodrigues Nascimento 
Filho, Marcelo Petrone Castro, Sebastião Martins dos Santos e Thiago Durães de 
Carvalho. Constatando a presença de todos os Vereadores, o Presidente Arthur Bastos 
declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma oração 
feita pelo Vereador Eilton Santiago. Inicialmente o Secretário Carlos Henrique fez a 
leitura da ata da Reunião Ordinária realizada em dois de agosto de dois mil e vinte e 
um e da Reunião Especial realizada em cinco de agosto de 2021, as quais foram 
colocadas sob apreciação dos Vereadores e não havendo ressalvas, foram declaradas 
aprovadas e assinadas. O Secretário fez a leitura das seguintes correspondências: 
Ofício nº 420/2021/GAB, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, 
pelo qual comunica abertura de créditos adicionais extraordinários para atender 
despesas com enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus, nos valores de 21.000,00 (vinte e um mil 
reais) e 487.000,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil reais); Ofício nº 427/2021/GAB, 
de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha cópia 
da Lei Municipal nº 2.649, devidamente sancionada; Ofício nº 439/2021/GAB, de 
autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual solicita a devolução 
do Projeto de Lei nº 027/2021-019-014, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, visando 
a municipalização das escolas estaduais que atendem aos anos iniciais e dá outras 
providências; Ofício nº 44.106/2021, de autoria do Presidente do Conselho Regional de 
Educação Física da 6ª Região - Minas Gerais, Senhor Marco Túlio Maciel Pinheiro, 
pelo qual encaminha a Cartilha "Pessoas mais ativas, cidade mais saudável"; Ofício nº 
44.959/2021, de autoria do Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 6ª 
Região - Minas Gerais, Senhor Marco Túlio Maciel Pinheiro, pelo qual encaminha 
folhetos "Prefeituras - Comunicado Importante: Informações sobre Educação Física, 
Esporte e Saúde. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente comunicou a tramitação do 
Projeto de Lei nº 023/2021-017-014, que Dispõe sobre a Implantação do Sistema de 
Estacionamento Rotativo Controlado e Pago, em vias e logradouros públicos do 
Município de Salinas-MG e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal, o 
qual se encontrava sob vistas do Vereador Thiago Durães. Atendendo à solicitação do 
Presidente, o Secretário fez a leitura da Emenda Aditiva 001 e da Emenda Modificativa 
001, ambas de autoria do Vereador Arthur Bastos. Ao ser anunciada a primeira 
discussão das emendas, o Vereador Thiago Durães solicitou um interstício de dez 
minutos, o que foi concedido pelo Presidente. Retornando aos trabalhos, o Presidente 
fez uso da palavra, como autor das Emendas, na primeira discussão das mesmas. Na 
primeira votação, as Emendas receberam doze votos favoráveis. A segunda discussão 
foi dispensada e na segunda votação, as Emendas receberam doze votos favoráveis. 
Com a aprovação das Emendas, o Plenário apreciou e aprovou o Projeto, por doze 
votos favoráveis, na primeira e na segunda votação. Em seguida, o Secretário fez a 
leitura do Parecer emitido pela Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria 
055/2021 ao Projeto de Lei nº 029/2021-001-012, que Dispõe sobre denominação de 
Quadra Poliesportiva no Distrito de Montes Clarinhos - Divaldo Santana, de autoria do 



 

 

Vereador Sebastião Martins dos Santos. Com o parecer favorável, o Presidente 
colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra o Vereador Sebastião 
Martins. Na primeira votação o Projeto recebeu doze votos favoráveis. A segunda 
votação foi dispensada e na segunda votação, o mesmo recebeu doze votos 
favoráveis, sendo declarado aprovado. Na continuidade da reunião, o Secretário fez a 
leitura do Parecer emitido pela Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria 
056/2021 ao Projeto de Lei nº 030/2021-002-012, que Dispõe sobre denominação de 
Praça Pública no Distrito de Montes Clarinhos - José Leal da Silva, de autoria do 
Vereador Sebastião Martins dos Santos. Com o parecer favorável, o Presidente 
colocou o Projeto em primeira discussão, momento em que o autor solicitou fez uso da 
palavra. Na primeira votação o Projeto recebeu doze votos favoráveis. A segunda 
discussão foi dispensada e em segunda votação, o Projeto novamente recebeu doze 
votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Em seguida o Secretário fez a leitura dos 
pareceres emitidos pelas Comissões ao Projeto de Lei nº 031/2021-020-014, que 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar plano de saúde para os agentes 
públicos municipais e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Cumpre 
anotar que os pareceres das comissões concluíram pela aprovação do Projeto e o 
Vereador Marcelo Petrone apresentou a Emenda Modificativa 001 e a Emenda Aditiva 
001, as quais foram colocadas sob apreciação do Plenário e aprovadas por doze votos 
favoráveis, sem discussões. De igual forma, o Projeto também foi aprovado, recebendo 
doze votos favoráveis, na primeira e na segunda votação. O Secretário também fez a 
leitura dos pareceres apresentados pelas Comissões Permanentes de Legislação, 
Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de 
Lei nº 032/2021-021-014, que Faculta o envio de Prestação de Contas Anual do 
Executivo à Câmara Municipal em Documentos Digitais e dá outras providências, de 
autoria do Prefeito Municipal. Com o parecer favorável e com a dispensa das 
discussões, o Plenário apreciou e aprovou o Projeto por onze votos favoráveis, na 
primeira e na segunda votação, considerando a ausência do Vereador José Rodrigues 
do Plenário, no momento das votações. Dada a Redação Final aos Projetos aprovados, 
o Presidente colocou a mesma sob apreciação do Plenário, sendo esta aprovada, por 
doze votos favoráveis. Na continuidade dos trabalhos, o Secretário fez a apresentação 
do Projeto de Lei nº 033/2021-003-002, que Dispõe sobre denominação de via pública 
que menciona e estende denominação de via pública a outra e aborda seu respectivo 
prolongamento, de autoria do Vereador Arthur Nepomuceno Bastos. Em seguida o 
Secretário fez a leitura das seguintes proposições, separadas por autoria: -
 Indicação nº 227/2021-017-009, de autoria do Vereador João de Deus Teixeira, pela 
qual  indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de iluminação 
pública no cemitério do Povoado Vereda; Indicação nº 228/2021-009-008, de autoria do 
Vereador Jadson André Barbosa Soares, pela qual  indica ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal necessidade de calçar a rua Francisco Matias, distrito de Montes 
Clarinhos; Indicação nº 229/2021-010-008, de autoria do Vereador Jadson André 
Barbosa Soares, pela qual  indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 
necessidade de calçar a rua João Honorário de Souza (antiga rua 10), bairro 
Betel; Indicação nº 230/2021-011-008, de autoria do Vereador Jadson André Barbosa 
Soares, pela qual  indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal necessidade de 
instalar câmeras de monitoramento no Hospital Municipal Oswaldo Prediliano Santana, 
principalmente na recepção do hospital; Indicação nº 231/2021-010-012, de autoria do 
Vereador Sebastião Martins dos Santos, pela qual  indica ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a necessidade de calçamento na rua das Orquídeas e na rua dos Hibiscos, 



 

 

localizadas no bairro Cândido Vilage; Indicação nº 232/2021-011-012, de autoria do 
Vereador Sebastião Martins dos Santos, pela qual  indica ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a necessidade de viabilizar o patrolamento da estrada rural que faz ligação 
entre a sede do município de salinas e o povoado de Santa Rosa, no sentido do 
povoado de Lagoinha, seguindo o patrolamento até a divisa do município de Salinas 
com o município de Fruta de Leite; Moção nº 034/2021-004-013, de autoria 
do Vereador Thiago Durães de Carvalho, pela qual  requer que seja consignado um 
Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Honorindo Souza Santos, ocorrido em 
03/08/2021; Moção nº 035/2021-005-013, de autoria do Vereador Thiago Durães de 
Carvalho, pela qual  requer que seja consignado um Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento da Sra. Ildelina Vieira Brito, ocorrido em 09/08/2021. Após a apresentação, 
o Presidente colocou as matérias em única discussão, fazendo uso da palavra, os 
Vereadores Sebastião Martins e Marcelo Petrone. Em seguida o Plenário apreciou as 
matérias em única votação sendo aprovadas da seguinte forma:  a Indicação 227 foi 
aprovada por onze votos favoráveis, considerando a ausência do Vereador Edson 
Miranda do Plenário, no momento da votação e as demais proposições foram 
aprovadas por doze votos favoráveis. Esgotada a apreciação de matérias, o Presidente 
colocou a Palavra Franca, fazendo uso da mesma o Vereador Carlos Henrique e o 
Presidente Arthur Bastos. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente declarou 
encerrada a reunião, às vinte horas e quarenta e cinco minutos. Cumpre anotar que 
esta Reunião, ocorreu com a presença de público, respeitando o distanciamento 
mínimo, entre pessoas, de dois metros, sendo também transmitida ao vivo pelo 
“facebook”, na página da Câmara Municipal de Salinas. Para constar, lavrou-se a 
presente ata que, após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 

 


