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Ata da décima oitava 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 cinco minutos do dia dezesseis 

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

Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Douglas Gomes Ferreira, 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. A Vereadora Edna Sarmento Barros justificou a sua ausência através do Ofício 054/2013, 

com sendo por motivo de participação em reunião com o Deputado Alencar da Silveira Junior, na 

Assembleia Legislativa, de Minas Gerais, na data desta reunião. Constatando quórum, o Presidente 

Dorivaldo Ferreira, declarou aberta a reunião, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura 

bíblica, feita pelo Vereador Vilmar de Pinho. Inicialmente o Presidente solicitou do Secretário Eilton 

Santiago fazer a leitura da ata da reunião ordinária realizada em dois de setembro do corrente ano, a qual 

foi colocada sob apreciação. Não havendo ressalvas, a ata foi declarada aprovada e assinada pelos 

Vereadores. Inicialmente foi feita a leitura das correspondências recebidas, a saber: Comunicados do 

Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do Município de 

Salinas; Ofício número 704/2013, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual 

encaminha cópias da Leis 2.363 a 2.366, devidamente sancionadas;  Ofício 705/2013, de autoria do 

Prefeito Municipal, através do qual encaminha respostas às indicações aprovadas pela Câmara; Ofício 

707/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha folha de pagamento dos servidores da 

Prefeitura Municipal; Ofício 726/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual solicita a retirada do 

Projeto de Lei 029/2013-023-014 da pauta de votação; Ofícios 727 e 729/2013, de autoria do Prefeito 

Municipal, através dos quais encaminha Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 050/2013, de 

autoria da Vereadora Edna Sarmento, através do qual comunica o encaminhamento de relatório de viagem 

realizada nas comunidades rurais para o trabalho da Comissão Temporária de Representação de Políticas 

Contra Drogas, da qual é Presidente e informa a suspensão dos trabalhos desta Comissão na primeira 

quinzena de setembro; Ofício 051/2013, de autoria da Vereadora Edna Sarmento, através do qual solicita 

da Presidência que se faça cumprir o parágrafo segundo do artigo cento e trinta e seis do Regimento 

Interno da Câmara; Ofício 055/2013, de autoria da Vereadora Edna Sarmento, através do qual comunica 

que no dia 13 de setembro do corrente, estará em trabalho na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, 

na Subsecretaria Estadual Anti Drogas, para  tratar de assuntos da Comissão Temporária de 

Representação nomeada pela Portaria 032, da qual é Presidente; Ofício 55/2013, de autoria do Secretário 

de Juventude, Senhor Arthur Nepomucemo Bastos, pelo qual solciita a nomeação de um representante da 

Câmara de Vereadores para Composição da Comissão Organizadora Municipal – COM que terá a 

responsabilidade de coordenar todo processo de realização da Conferência Municipal de Juventude. Foi 

feita também a leitura do Ofício 0121/2013, de autoria da Presidência da Câmara, que indicou o Vereador 

Douglas Gomes para compor a Comissão Organizadora Municipal – COM. Em atendimento à solicitação 

do Prefeito Municipal, o Presidente comunicou a retirada do 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. Iniciando a 

tramitação da Ordem do Dia, o Presidente comunicou a tramitação do Projeto de Lei nº 032/2013-025-

014, que Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.354, de 07 de junho de 2013, que Autoriza concessão 

de auxílios e contribuições e contém outras providências, de autoria do Prefeito Municipal, o qual se 

encontrava sob vistas da Vereadora Edna Sarmento, colocando o mesmo em primeira discussão. O 

Vereador André Santana fez uso da palavra e na primeira votação, o Projeto recebeu dez votos favoráveis 

e um contrário. A segunda discussão foi dispensada e na segunda votação, o Projeto novamente recebeu 

dez votos favoráveis e um contrário, sendo declarado aprovado. Na continuidade dos trabalhos, o 
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Presidente comunicou a tramitação do Projeto de Lei nº 033/2013-026-014, que Altera o caput do artigo 

14 da Lei Municipal nº 2.334, de 14 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, o qual se 

encontrava sob vistas da Vereadora Edna Sarmento. Com a dispensa das discussões, o Plenário apreciou e 

aprovou o Projeto por onze votos favoráveis na primeira e na segunda votação. Dando sequência à 

reunião, o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente 

de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 034/2013-027-014, que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal de Salinas/MG, ratificar o protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Entorno de Salinas - CISNES, de autoria do Prefeito Municipal. Considerando o parecer favorável e com 

a dispensa das discussões, o Plenário apreciou o Projeto em primeira e segunda votação, sendo o mesmo 

aprovado por onze votos favoráveis. O Presidente também solicitou do Secretário fazer a leitura do 

parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 

035/2013-028-014, que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.266, de 11 de abril de 2011 e dá outras 

providências, de autoria do Prefeito Municipal. Considerando o parecer favorável e com a dispensa das 

discussões, o Plenário apreciou o Projeto em primeira e segunda votações, aprovando o mesmo por onze 

votos favoráveis, em ambas. Em seguida, o Secretário fez a leitura do Parecer emitido pela Comissão 

Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 037/2013-030-014, que Institui a 

revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à execução dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário na sede do Município de Salinas, de autoria do Prefeito Municipal. Com 

o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, momento em que o Vereador 

Thiago Durães solicitou vistas do mesmo. Na continuidade da reunião, o Secretário fez a leitura do 

Parecer emitido pela Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria 045/2013 ao Projeto de Lei nº 

038/2013-001-005, que Dispõe sobre denominação de via pública, de autoria do Vereador Eilton 

Santiago. Com o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da 

palavra os vereadores Eilton Santiago e Vilmar de Pinho. Em primeira votação, o Projeto recebeu onze 

votos favoráveis. A segunda discussão também foi dispensada e na segunda votação o Projeto novamente 

recebeu onze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na sequência, o Secretário fez a leitura do 

parecer emitido pela Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria 046/2013 ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 003/2013-001-003, que Outorga o título de Cidadão Benemérito ao Sr. Geraldo 

Paulino Santanna, de autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira. Com o parecer favorável, o 

Presidente colocou o Projeto em única discussão. Não havendo manifestação, o Presidente solicitou do 

Secretário fazer a chamada dos vereadores para votação do Projeto em escrutínio secreto. Em seguida 

foram convidados os Vereadores Julimar de Oliveira e Vilmar de Pinho para procederem a apuração dos 

votos. Foram apurados doze votos favoráveis ao Projeto, sendo o mesmo declarado aprovado.  Com a 

aprovação dos Projetos, 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 039/2013-031-014, que Dispõe sobre a criação do Serviço Municipal 

de Vigilância Sanitária, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 040/2013-032-014, que 

Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto 

de Lei nº 041/2013-001-010, que Dispõe sobre a obrigatoriedade do cadastramento de cães e equinos 

através do cadastro geral animal (CGA) no Município de Salinas, e dá outras providências, de autoria do 

Vereador Osmário Martins Oliveira. 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 0144/2013-038-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, 

através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, providências no sentido de colocar 

proteção (tela- uns 20 metros) no fundo do Centro Municipal de Educação Infantil/CEMEI – Casinha 
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Branca de Neve, situado na Rua Joaíma, 41 – Bairro Casa Blanca – Salinas; Indicação nº 0145/2013-039-

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

Executivo Municipal a necessidade de instalar placas de sinalização(proibido trânsito de caminhões – 

proíbe a entrada ou passagem de veículos de carga na área sinalizada) na passarela ao final da Rua Cel. 

Antônio Bernardino; Requerimento nº 0047/2013-008-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho 

Almeida, através do qual requer que sejam solicitadas do Senhor Prefeito Municipal informações que 

menciona. Após a leitura, as matérias foram apreciadas pelo Plenário e na única discussão fizeram uso da 

palavra os Vereadores Vilmar de Pinho e Eilton Santiago. Em única votação as matérias receberam onze 

votos favoráveis, sendo declarados aprovados. Em seguida o Presidente colocou a palavra franca, fazendo 

uso da mesma os Vereadores Vilmar de Pinho, Osmário Martins, João de Deus e o Presidente Dorivaldo 

Ferreira. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às vinte horas e 

quarenta minutos. Para constar lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, se achada conforme, 

será assinada. 


