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Ata da décima quinta 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 cinco de 

agosto de dois mil e treze, reuniram no Plenário da Câmara os vereadores Dorivaldo Ferreira de Oliveira, 

Douglas Gomes Ferreira, Edna Sarmento Barros, Eilton Santiago Soares, Etelvina Ferreira dos Santos, 

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. O Vereador André Santana Pizarro enviou atestado médico à Mesa, justificando a sua ausência. 

Constatando quórum o Presidente Dorivaldo Ferreira, declarou aberta a reunião, após a execução do Hino 

Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica, feita pelo Vereador Osmário Martins. Inicialmente o Presidente 

solicitou do Secretário Eilton Santiago fazer a leitura da ata da reunião ordinária realizada em dezesseis 

de julho do corrente ano, a qual foi colocada sob apreciação. Não havendo ressalvas, a ata foi declarada 

aprovada e assinada pelos Vereadores. Em seguida foi feita a leitura das correspondências recebidas, a 

saber: Comunicados do Fundo Nacional de Saúde e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício nº 

528/2013, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha Projeto de 

Lei para apreciação da Câmara; Ofício nº 490/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual requer a 

juntada de documentos ao Projeto de Lei 024/2013; Ofício 534/2013, de autoria do Prefeito Municipal, 

através do qual encaminha resposta a indicações aprovadas pela Câmara; Ofícios 570 e 580/2013, de 

autoria do Prefeito Municipal, pelos quais encaminha Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 

0022/2013, de autoria da Presidente da Comissão Temporária de Representação, Vereadora Edna 

Sarmento Barros, através do qual comunica visitas da referida Comissão a Comunidades que menciona; 

Ofício 181/2013, de autoria do Presidente da Fundação de Cultura, Senhor Manoel Rodrigues Jorge, pelo 

qual informa e convida para a Primeira Conferência Intermunicipal de Política Culturais, a realizar-se no 

dia oito de agosto do corrente, no Cine Teatro João Costa; Ofício 656/2013, de autoria do Promotor de 

Justiça Paulo Vinicius de Magalhães Cabreira, pelo qual comunica que o Expediente nº 86/2007 foi 

arquivado pela Décima Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Montes Claros; Ofício 0042/2013, 

de autoria da Presidente da Comissão Temporária de Representação, Vereadora Edna Sarmento, através 

do qual encaminha correspondência do Conselho Tutelar para devidas providências. Inicialmente o 

Presidente passou a palavra ao Chefe do Transporte Escolar Municipal, Senhor Hermes Cavalcante 

Rodrigues o qual atendendo à convocação da Câmara, prestou esclarecimentos sobre a atual situação do 

transporte escolar do Município de Salinas, referente ao primeiro semestre desse ano. Iniciando a 

tramitação da Ordem do Dia, o Presidente comunicou a tramitação do Projeto de Lei nº 024/2013-020-

014, que Autoriza celebrar Contrato de Mútua Cooperação e dá outras providências, de autoria do 

Prefeito Municipal, o qual se encontrava sob vistas do Vereador Eilton Santiago. Na primeira discussão 

do Projeto, o Vereador Eilton Santiago requereu verbalmente o sobrestamento da votação. Ouvido o 

Plenário este aprovou o requerimento do Vereador Eilton Santiago por unanimidade dos presentes. Na 

sequência dos trabalhos, o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de 

Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 025/2013-021-014, que Autoriza mudança de endereço 

do Paço Municipal, de autoria do Prefeito Municipal. Com o parecer favorável, o Presidente colocou o 

Projeto em primeira discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou o 

Projeto em primeira votação, recebendo o mesmo dez votos favoráveis. A segunda discussão foi 

dispensada e na segunda votação o Projeto recebeu onze votos favoráveis. Na continuidade dos trabalhos, 

o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº 026/2013-002-004, que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.212, de 14 

de agosto de 2009 que Institui o Conselho Municipal de Renda do Município de Salinas-MG, de autoria 

da Vereadora Edna Sarmento. Vale ressaltar que a comissão concluiu pela aprovação do Projeto. Foi 

apresentada pelo Vereador Thiago Durães, a Emenda Modificativa 001, a qual foi colocada sob 
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apreciação do Plenário, sendo aprovada por onze votos favoráveis na primeira e segunda votação, sendo 

dispensadas as discussões. Ao ser anunciada a primeira discussão do Projeto, o Vereador Julimar de 

Oliveira solicitou vistas do mesmo. Em seguida o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela 

Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 027/2013-003-004, que 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.344, de 08 de março de 2013, que Dispõe sobre a verba de 

gabinete da Câmara Municipal de Salinas e dá outras providências, de autoria da Vereadora Edna 

Sarmento. Com o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão. A Vereadora 

Edna Sarmento solicitou vistas do mesmo, sendo o seu pedido deferido pelo Presidente. Com a aprovação 

do Projeto de Lei nº 025/2013-021-014, a Mesa elaborou a Redação Final, a qual foi submetida ao 

Plenário, sendo aprovada por onze votos favoráveis. Na sequência da reunião o Secretário fez a 

apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 028/2013-022-014, que Altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 1.583, de 13 de fevereiro de 1996 e dá outras providências, de autoria do Prefeito 

Municipal; Projeto de Lei nº 029/2013-023-014, que Dispõe sobre a mudança de denominação do Centro 

Municipal de Educação Infantil/CEMEI – Casinha Branca de Neve para Centro Municipal de Educação 

Infantil/CEMEI – Darcy Ribeiro e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Após a 

apresentação, o Presidente encaminhou os Projetos à apreciação das comissões competentes. Continuando 

com os trabalhos, o Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 134/2013-017-007, de 

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

Municipal a necessidade de interceder junto ao DNIT no sentido de providenciar a construção de 

sinalizações com sonorizadores na BR-251, nas imediações do KM 311 ao KM 314, em frente à 

Cerâmica Salinas e Agro Florestal União Ltd; Indicação nº 135/2013-013-010, de autoria do Vereador 

Osmário Martins Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade 

de pavimentação (asfalto e/ou calçamento) na Rua F, Bairro Alto Casa Blanca; Indicação nº 136/2013-

014-010, de autoria do Vereador Osmário Martins Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de pavimentação (cascalho e redutores de velocidade) na estrada que 

liga o Bairro Vila Canaã à BR 251. Após a leitura, as Indicação foram apreciadas em Bloco, fazendo uso 

da palavra os Vereadores Fernandes Vicente e Eilton Santiago, em única discussão. Em única votação as 

Indicações receberam onze votos favoráveis, sendo declaradas aprovadas. Em seguida o Presidente em 

Exercício colocou a palavra franca, fazendo uso da mesma a Vereadora Edna Sarmento e os Vereadores 

Vilmar de Pinho, Eilton Santiago, Douglas Gomes, Julimar de Oliveira, Etelvina Ferreira, João de Deus e 

o Presidente da Câmara. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às 

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

achada conforme, será assinada. 

 


