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Ata da décima nona 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 sete de 

outubro 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, 

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. Constatando a presença de todos os Vereadores, o Presidente 

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

bíblica, feita pela Vereadora Edna Sarmento. Inicialmente o Presidente solicitou do Secretário Eilton 

Santiago fazer a leitura da ata da reunião extraordinária realizada em vinte e sete 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: Ofício 746, 759, 

762, 770 e 780/2013, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelos quais 

encaminha Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 761/2013, de autoria do Prefeito 

Municipal, através do qual solicita regime de urgência na tramitação do Projeto de Lei 042/2013-033-014; 

Ofício 771/2013, de autoria do Prefeito Municipal, através do qual encaminha cópias da Lei 2.372, 

sancionada em 27 de setembro do corrente; Ofício 783/2013, de autoria do Prefeito Municipal, através do 

qual encaminha respostas às indicações aprovadas pela Câmara; Ofício 096/2013, de autoria do Secretário 

Municipal de Transportes e trânsito, Senhor Carlos Clecio Ferreira Sarmento, pelo qual encaminha 

solicita o agendamento de uma reunião juntamente com os vereadores João de Deus Teixeira e Vilmar de 

Pinho, para expor sobre as indicações 0142/2013-037-013 e 0143/2013-005-008, de autoria dos citados 

vereadores. Também foi feita a leitura do Ofício 0128/2013, do Gabinete da Presidência, pelo qual 

devolve o Projeto de Lei 037/2013-030-014, ao Senhor Prefeito. Iniciando a tramitação da Ordem do Dia, 

o Presidente da Câmara, observando a inexistência de pareceres das Comissões Permanentes, solicitou 

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

e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 036/2013-029-014, que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

período 2014/2017, e dá outras providências. Foram indicados os Vereadores João de Deus, Osmário 

Martins e Vilmar de Pinho. Prosseguindo, o Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura do parecer 

emitido pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 039/2013-031-

014, que Dispõe sobre criação do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária, de autoria do Prefeito. Com 

o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra os 

Vereadores Eilton Santiago e Edna Sarmento. Na primeira votação o Projeto recebeu doze votos 

favoráveis. Na segunda discussão não houve manifestação dos Vereadores e na segunda votação, o 

Projeto novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na continuidade da reunião 

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

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

equinos através do Cadastramento Geral Animal (CGA) no Município de Salinas/MG e dá outras 

providências, de autoria do Vereador Osmário Martins. Considerando o parecer favorável, o Presidente 

colocou o Projeto em primeira discussão, momento em que o Vereador Eilton Santiago solicitou vistas do 

mesmo. Com a aprovação do Projeto de Lei 039/2013-031-014, a Mesa Diretora elaborou a Redação 

Final ao mesmo, a qual foi submetida ao Plenário, sendo aprovada por doze votos favoráveis. Na 

sequência da reunião o Secretário fez a apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 042/2013-

033-014, que Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências, de autoria do Prefeito 

Municipal; Projeto de Lei nº 043/2013-034-014, que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.043 de 01 

de agosto de 2005 e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 044/2013-

035-014, que Autoriza o Poder Executivo a promover a adesão do Município de Salinas ao Consórcio 

Intermunicipal para gestão de resíduos sólidos do entorno de Salinas e dá outras providências, de autoria 
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do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 045/2013-036-014, que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual 

do Município de Salinas, estima a receita e fixa despesa para o exercício de 2014, de autoria do Prefeito 

Municipal; Projeto de Lei nº 046/2013-037-014, que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.112, de 26 

de março de 2007 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 0146/2013-040-013, de autoria do 

Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

providências no sentido de pavimentar a Rua Salvio Mendes Brito, Bairro Panorama; Indicação nº 

0147/2013-041-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual indica ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal para que através da Secretaria Municipal de Obras, seja realizado o 

patrolamento e encascalhamento da estrada de Ferreirópolis para comunidades rurais (conhecida como 

estrada de João de Fiinha), aproximadamente uns 2 kms; Indicação nº 0148/2013-007-011, de autoria da 

Vereadora Rosineide Aparecida Simões Pinho, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, através do setor competente, realize o patrolamento e cascalhamento da estrada da 

comunidade de Marimbondo, zona rural de Salinas; Indicação nº 0149/2013-008-011, de autoria da 

Vereadora Rosineide Aparecida Simões Pinho, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, a necessidade de se fazer lombada/quebra-mola na Rua Miguel Cardoso, bairro Esplanada, nas 

proximidades da casa 314; Indicação nº 0150/2013-009-011, de autoria da Vereadora Rosineide 

Aparecida Simões Pinho, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Educação, realize cursos de primeiros socorros para os funcionários da Rede 

Municipal de Ensino; Indicação nº 0151/2013-002-002, de autoria do Vereador Dorivaldo Ferreira de 

Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de intervir junto à 

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG para que a mesma possa trocar um transformador 

situado na rua Nossa Senhora Aparecida, na Comunidade de Curralinho; Requerimento nº 048/2013-007-

005, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através do qual requer da Presidência da Câmara 

que promova a realização de Audiência Pública para discutir o Plano Diretor do Município de Salinas. 

Após a leitura, as matérias foram apreciadas pelo Plenário e na única discussão a Vereadora Edna 

Sarmento fez uso da palavra. Em única votação as matérias receberam doze votos favoráveis, sendo 

declarados aprovados. Vale ressaltar que no momento da tramitação da Indicação 0151/2013-002-002, o 

Presidente Dorivaldo Ferreira, passou a direção dos trabalhos ao Vice Presidente Douglas Gomes. 

Colocada a palavra franca, fizeram uso da mesma os Vereadores André Santana, Eilton Santiago, Edna 

Sarmento, João de Deus, Osmário Martins e o Presidente Dorivaldo Ferreira. Não havendo nada mais a 

tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às vinte horas e trinta minutos. Para constar lavrou-se a 

presente ata que após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 

 


