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Ata da décima Reunião Ordinária da primeira sessão legislativa da legislatura de dois mil e treze a dois 

mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas. Às dezenove horas e dez minutos do dia vinte de maio 

do ano de dois mil e treze, reuniram no Plenário da Câmara os vereadores André Santana Pizarro, 

Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Douglas Gomes Ferreira, Edna Sarmento Barros, Eilton Santiago Soares, 

Fernandes Vicente Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, Julimar de Oliveira Filho, Osmário 

Martins Oliveira, Rosineide Aparecida Simões Pinho, Thiago Durães de Carvalho e Vilmar de Pinho 

Almeida. Constatando quórum, o Presidente Dorivaldo Ferreira declarou aberta a Sessão, após a execução 

do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica, feita pelo Vereador André Santana. Inicialmente o 

Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião ordinária realizada em seis de maio do corrente, 

a qual foi colocada sob apreciação e não havendo ressalvas foi declarada aprovada e assinada pelos 

Vereadores. A Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos compareceu posteriormente e com autorização dos 

colegas Vereadores, passou a integrar o Plenário. Em seguida foi feita a leitura das correspondências 

recebidas, a saber: Comunicado do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos 

financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício nº 244/2013, de autoria do Prefeito Municipal 

Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Ofício nº 

269/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha folha de pagamento dos servidores da 

Prefeitura Municipal de Salinas, em cumprimento ao disposto no artigo noventa da Lei Orgânica 

Municipal; Ofício nº 301/2013, de autoria do Prefeito Municipal, através do qual encaminha documentos 

relativos ao Projeto de Lei 019/2013-016-014; Ofício 302/2013, de autoria do Prefeito Municipal, através 

do qual encaminha respostas às indicações feitas pelos Vereadores; Ofício 70.491/13, de autoria do Chefe 

de Assessoria Institucional da Polícia Militar, Coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, pelo qual em 

atenção à solicitação contida no Ofício 018/2013 da Presidência desta Casa, esclarece que a competência 

para instalar um Posto da Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-251 é daquela instituição; Carta do 

Senhor Odenir Luiz Alves Júnior, Membro do Conselho Municipal de Saúde, através da qual se inscreve 

para uso da Tribuna Popular da Câmara. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente solicitou do Secretário 

fazer a leitura do parecer emitido pela Comissão Temporária Especial ao Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica nº 001/2013, que Dá nova redação ao artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, de autoria do 

Vereador Vilmar de Pinho. Considerando o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira 

discussão do primeiro turno. Não havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou o Projeto 

em primeira votação, recebendo o mesmo doze votos favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e 

em segunda votação, o Projeto novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado no 

primeiro turno. Em seguida o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao 

Substitutivo ao Projeto de Lei nº 013/2013-010-014, que Autoriza abertura de crédito especial e dá outras 

providências – (implantação de laboratório de análises clínicas), de autoria do Vereador André 

Santana.Com o parecer favorável das comissões, o Substitutivo foi colocado em primeira discussão. Não 

havendo manifestação do Plenário, o Substitutivo foi colocado em primeira votação, recebendo onze 

votos favoráveis. Não houve manifestação dos Vereadores também na segunda discussão e na segunda 

votação, o Projeto recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Vale ressaltar que no 

momento da primeira votação, o Vereador Thiago Durães se encontrava ausente do Plenário. Logo em 

seguida o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao Substitutivo ao Projeto de Lei 

nº 015/2013-012-014, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio funerário referente 

ao traslado do corpo do Senhor Neviton Rodrigues Dias, da cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia 

para Salinas, Minas Gerais e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres 

favoráveis, o Presidente anunciou a primeira discussão, momento em que o Vereador Eilton Santiago 

solicitou um interstício de cinco minutos. Retornando aos trabalhos, o Projeto continuou em primeira 

discussão fazendo uso da palavra os Vereadores Vilmar de Pinho, João de Deus, Etelvina Ferreira, Edna 

Sarmento e André Santana, todos justificando os seus votos. Em primeira votação o Projeto recebeu sete 
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votos favoráveis, três abstenções dos Vereadores Julimar de Oliveira, Edna Sarmento e Eilton Santiago, e 

dois votos contrários dos Vereadores André Santana e Vilmar de Pinho. Ninguém usou a palavra na 

segunda discussão e na segunda votação o Projeto novamente recebeu sete votos favoráveis, três 

abstenções dos Vereadores Julimar de Oliveira, Edna Sarmento e Eilton Santiago, e dois votos contrários 

dos Vereadores André Santana e Vilmar de Pinho, sendo declarado aprovado pelo Presidente. Na 

sequência da reunião, o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões competentes ao 

Projeto de Lei nº 016/2013-013-014, que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2014 e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. 

Considerando os pareceres favoráveis e com a dispensa das discussões, o Projeto foi apreciado pelo 

Plenário em primeira e segunda votações, sendo em ambos aprovado por doze votos favoráveis. A seguir, 

o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação 

ao Projeto de Lei nº 017/2013-014-014, que Institui a política municipal da cultura gospel e da paz no 

município de Salinas e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Ao ser anunciada a 

primeira discussão, a Vereadora Edna Sarmento solicitou vistas do Projeto, sendo o seu pedido deferido 

pelo Presidente. Com a aprovação dos Projetos, a Mesa Diretora apresentou Redação Final aos mesmos, a 

qual foi colocado sob apreciação do Plenário, recebendo doze votos favoráveis e declarada a sua 

aprovação. O Presidente Julimar de Oliveira solicitou inversão de pauta para que os inscritos na Tribuna 

Popular pudesse fazer uso da palavra antes da apresentação de matérias. Submetida ao Plenário a 

solicitação do Vereador foi aprovada. Assim sendo o Presidente concedeu inicialmente a palavra ao 

Senhor Nisvaldo Gomes Cardoso, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Betel. Após a fala 

do Senhor Nisvaldo, o Vereador Vilmar de Pinho também fez uso da palavra. Em seguida foi concedida a 

palavra ao Senhor Odenir Luiz Alves Júnior, Membro do Conselho Municipal de Saúde. Após a fala 

deste, os Vereadores Thiago Durães, Edna Sarmento e João de Deus também fizeram uso da palavra. Na 

continuidade dos trabalhos, o Presidente solicitou e o Secretário fez a apresentação dos seguintes 

Projetos: Projeto de Lei nº 018/2013-015-014, que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.342, de 22 

de fevereiro de 2013, que “Autoriza concessão de auxílios e contribuições e contém outras providências”, 

de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 019/2013-016-014, que “Altera o caput do artigo 14 

da Lei Municipal nº 2.334, de 14 de dezembro de 2012, que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do 

Município de Salinas/MG, estima receita e fixa despesa para o exercício de 2013, nos termos da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e contém outras providências”, de autoria do Prefeito Municipal. Após a 

apresentação, o Presidente encaminhou os Projetos à apreciação das comissões competentes e solicitou 

das lideranças a indicação de membros para comporem uma Comissão Temporária Especial para estudo e 

parecer ao Projeto de Resolução nº 001/2013, que Altera o artigo 114 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Salinas, de autoria dos Vereadores Vilmar de Pinho Almeida, Osmário Martins Oliveira, 

Eilton Santiago Soares, Edna Sarmento Barros, Thiago Durães de Carvalho. Foram indicados os 

Vereadores Fernandes Vicente Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira e Rosineide Aparecida Simões 

Pinho. Na continuidade da reunião, o Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 

092/2013-010-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual Indica ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal a necessidade de verificar junto à Fundação e Secretaria Municipal de 

Cultura, a possibilidade de se inscrever as quadrilhas Kalo no Pé e Trem Bão Sô no Festivale que 

acontecerá na Cidade de Jequitinhonha; Indicação nº 093/2013-022-013, de autoria do Vereador Vilmar 

de Pinho Almeida, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 

realizar o calçamento da Rua Antônio Goes Dias, Bairro Alto Casablanca; Indicação nº 094/2013-023-

013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual Indica ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de colocar 03 (três) luminárias no final da Rua Antônio Goes Dias, 

Bairro Alto Casablanca; Indicação nº 095/2013-010-007, de autoria do Vereador Fernandes Vicente 

Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de contratação de 
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um médico neurologista para atendimento na zona rural desta cidade; Indicação nº 096/2013-011-007, de 

autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de providenciar junto à COPASA, a rede de esgoto na Rua Neide Costa no 

Bairro Esplanada; Indicação nº 097/2013-012-007, de autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, 

através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar a 

construção de uma Praça Pública nas mediações entre a Rua Dez, ao lado do Campo de Futebol e do 

Centro Solidário, no bairro Nova Esperança; Indicação nº 098/2013-014-005, de autoria do Vereador 

Eilton Santiago Soares, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 

instalar mais acentos no Terminal Turístico Rodoviário Anísio Santiago; Indicação nº 099/2013-015-005, 

de autoria do Vereador Eilton Santiago Soares, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de apreensão dos cachorros e demais animais que estão soltos nas ruas do 

Distrito de Nova Matrona e intensificar na cidade de Salinas-MG; Indicação nº 0100/2013-016-005, de 

autoria do Vereador Eilton Santiago Soares, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de intervir junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, a 

fim de fazer cumprir a Legislação Municipal, no que se refere à cobrança da taxa de esgoto sanitário; 

Requerimento nº 018/2013-001-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, através do qual 

requer que seja encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal pedido de informações sobre o concurso 

realizado pela Prefeitura Municipal de Salinas, no ano de 2011; Requerimento nº 019/2013-002-003, de 

autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, através do qual requer da Presidência da Câmara que 

intervenha junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a fim de coletar informações a cerca 

da suspensão do Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Salinas-MG, através do edital 

nº 001/2011; Requerimento nº 020/2013-006-009, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira Filho, 

através do qual requer da Presidência da Câmara que seja enviado ofício ao Juiz de Direito da 4ª Vara 

Estadual da Comarca de Belo Horizonte, com o objetivo de promover a reabertura do ITER/MG – (Posto 

Avançado em Salinas). Após a leitura, as matérias foram colocadas em única discussão, destacadas por 

autoria. Fizeram uso da palavra os Vereadores Edna Sarmento, Eilton Santiago, Vilmar de Pinho, 

Fernandes Vicente, Thiago Durães e Douglas Gomes. Em única votação as matérias receberam dez votos 

favoráveis, considerando a ausência do Vereador Julimar de Oliveira e da Vereadora Etelvina Ferreira no 

momento da votação.  Esgotado o horário, o Presidente declarou encerrada a reunião, às vinte e duas 

horas e vinte e cinco minutos. Para constar lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, se achada 

conforme, será assinada. 

 


