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Ata da vigésima primeira 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 

quatro de novembro de dois mil e treze, reuniram no Plenário da Câmara os vereadores André Santana 

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

Soares, Fernandes Vicente Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, Osmário Martins Oliveira, 

Rosineide Aparecida Simões Pinho, Thiago Durães de Carvalho e Vilmar de Pinho Almeida. A 

Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos justificou a sua ausência com atestado médico. O Presidente 

Dorivaldo Ferreira justificou a ausência do Vereador Julimar de Oliveira por motivo de doença. 

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

Brasileiro e uma leitura bíblica, feita pelo Vereador Fernandes Vicente. Inicialmente o Presidente 

solicitou do Secretário Eilton Santiago fazer a leitura da ata da reunião extraordinária realizada no dia 

vinte e nove de outubro do corrente, 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 e do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Social, informando a liberação de recursos a favor do Município de Salinas; Ofício 821/2013, de autoria 

do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha resposta ao Requerimento 

047/2013-008-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho; Ofício 856/2013, de autoria do Prefeito 

Municipal, pelo qual encaminha Projeto de Lei para apreciação da Câmara; Requerimento 051/2013-007-

004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento, através do qual requer a retirada da pauta do Projeto de Lei 

047/2013-004-004, de sua autoria; Requerimento 052/2013-008-001, de autoria do Vereador André 

Santana, pelo qual requer a retirada da pauta do Projeto de Lei 048/2013-001-001, de sua autoria. 

Atendendo a solicitação do Presidente, o Secretário fez a leitura do Parecer emitido pela Comissão 

Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Parecer Prévio do Tribunal de Contas, sobre 

as Contas da Prefeitura Municipal de Salinas, referente ao exercício financeiro de 2002. Cumpre anotar 

que a Comissão concluiu pela rejeição do parecer prévio do Tribunal. Iniciando a tramitação da Ordem do 

Dia, o Presidente comunicou a tramitação do Projeto de Lei nº 036/2013-029-014, que Dispõe sobre o 

Plano Plurianual para o período 2014/2017, e dá outras, de autoria do Prefeito Municipal, o qual se 

encontrava sob vistas da Vereadora Etelvina Ferreira. O Projeto foi colocado em primeira discussão, 

fazendo uso da palavra a Vereadora Edna Sarmento e o Vereador João de Deus Teixeira que solicitou um 

interstício de dez minutos. Ao retornar os trabalhos, o Vereador Eilton Santiago solicitou o sobrestamento 

do Projeto, o qual foi submetido ao Plenário, sendo reprovado por seis votos contrários, duas abstenções e 

um voto favorável. Na primeira votação o Projeto recebeu oito votos favoráveis e duas abstenções. Na 

segunda discussão a Vereadora Edna Sarmento justificou a sua abstenção. Os Vereadores Vilmar de 

Pinho, João de Deus, Douglas, Eilton e o Presidente Dorivaldo fizeram uso da palavra. Na segunda 

votação, o Projeto recebeu nove votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Cumpre anotar que o 

Vereador Thiago Durães se encontrava ausente do Plenário no momento da primeira votação e o Vice 

Presidente Douglas Gomes assumiu a direção dos trabalhos quando o Presidente Dorivaldo fez uso da 

palavra. Dando prosseguimento, o Presidente comunicou a tramitação do 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, o qual se encontrava sob vistas do vereador Eilton Santiago Soares, 

colocando o mesmo em primeira discussão. O Vereador Douglas Gomes solicitou o sobrestamento do 

Projeto e ouvido o Plenário, este acatou o pedido de sobrestamento. Na continuidade dos trabalhos, o 

Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões competentes ao 

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 do Prefeito Municipal. Com os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o 

Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra a Vereadora Edna Sarmento. Em primeira votação 
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o Projeto recebeu nove votos favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e na segunda votação, o 

Projeto novamente recebeu nove votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Vale registrar a ausência do 

Vereador Thiago Durães do Plenário no momento das votações. Na ausência de pareceres das Comissões 

Permanentes, o Presidente solicitou das lideranças a indicação de membros para comporem uma 

Comissão Temporária Especial para nos termos do Regimento Interno, apreciar e emitir parecer ao 

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, referente às competências das comissões 

de Legislação Justiça e Redação; Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e de Serviços Públicos 

Municipais. Foram indicados os Vereadores Fernandes Vicente, João de Deus e Vilmar de Pinho. 

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

Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao 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. Vale ressaltar que a comissão concluiu pela aprovação da matéria. Também foi feita a 

leitura da Emenda Modificativa 001, de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 

Redação, a qual foi colocada sob apreciação do Plenário e após um interstício de dez minutos a pedido da 

Vereadora Edna Sarmento a Emenda foi aprovada por nove votos favoráveis na primeira e na segunda 

votação, considerando a ausência do Vereador Thiago Durães no momento das votações. Logo em 

seguida o Plenário apreciou e aprovou o Projeto por nove votos favoráveis na primeira e na segunda 

votação, considerando a ausência do Vereador Thiago Durães no momento das votações. Logo a seguir 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 049/2013-002-005, que Altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 1.042, de 20 de novembro de 1981 e dá outras providências, de autoria do Vereador Eilton 

Santiago. Considerando que o parecer foi favorável ao Projeto, o Presidente colocou o mesmo em 

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

primeira votação, recebendo o mesmo nove votos favoráveis. Na segunda discussão a Vereadora Edna 

Sarmento fez uso da palavra quando externou agradecimentos em nome da Comunidade Terapêutica ao 

Vereador Eilton pela apresentação do Projeto e aos expôs aos Vereadores a importância do Projeto para a 

comunidade terapêutica. Na segunda votação, o Projeto novamente recebeu nove votos favoráveis, sendo 

declarado aprovado. Vale lembrar que o Vereador Thiago Durães se encontrava ausente do Plenário no 

momento das votações. Em atendimento aos Requerimentos dos autores, o Presidente comunicou a 

retirada da pauta do Projeto de Lei nº 047/2013-004-004, que Dispõe sobre o Programa de Apoio a 

Geração de Emprego para Jovens e dá outras providências, de autoria da Vereadora Edna Sarmento e do 

Projeto de Lei nº 048/2013-001-004, que Dá denominação de Rua – Rua Vereador Genésio Cangussú, de 

autoria do Vereador André Santana. Com a aprovação dos Projetos supra citados, a Mesa Diretora 

elaborou a Redação Final aos mesmos, a qual foi submetida ao Plenário, sendo aprovada por nove votos 

favoráveis. Na sequência da reunião o Secretário fez a apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei 

nº 050/2013-005-004, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicar aos órgãos de proteção da 

criança e do adolescente os casos de uso e abuso de álcool e drogas”, de autoria da Vereadora Edna 

Sarmento Barros; Projeto de Lei nº 051/2013-006-004, que “Dispõe sobre a instituição de protocolo de 

atendimento ao cidadão em centros de saúde do Município de Salinas e dá outras providências”, de 

autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros; Projeto de Lei nº 052/2013-038-014, que “Autoriza 

concessão de auxílios e contribuições e contém outras providências”, de autoria do Prefeito Municipal; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2013, que “Aprova Contas da Prefeitura Municipal de Salinas, 

referente ao exercício de 2002”, de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas. Presidente encaminhou todos os Projetos à apreciação da Comissão Permanente de Legislação 

Justiça e Redação e o Projeto de Lei nº 052/2013-038-014 também à Comissão Permanente de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. Continuando com os trabalhos, o Secretário fez a leitura das seguintes 
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matérias: Indicação nº 0155/2013-042-013, 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 Mendo 

Correa, Bairro Novo Panorama; Indicação nº 0156/2013-010-011, de autoria da Vereadora Rosineide 

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

competente, que realize nos próximos programas de iluminação pública, uma modernização, com a 

implantação de lâmpadas de led, visando economia do poder público e do contribuinte; Indicação nº 

0157/2013-011-011, de autoria da Vereadora Rosineide Aparecida Simões Pinho, através da qual indica 

ao Chefe do Executivo Municipal, através do setor competente, que realize um Plano Municipal de 

Cultura; Indicação nº 0158/2013-012-011, de autoria da Vereadora Rosineide Aparecida Simões Pinho, 

através da qual indica ao Chefe do Executivo Municipal, que estude a viabilidade de implantar na nossa 

cidade um programa de prevenção e tratamento de obesidade e doenças decorrentes; Indicação nº 

0159/2013-003-002, de autoria do Vereador Dorivaldo Ferreira de Oliveira, através da qual indica ao 

Chefe do Executivo Municipal, a necessidade de fazer o calçamento na Rua Joaquim Pereira das Flores, 

antiga Rua 6 no Bairro Casa Blanca; Indicação nº 0160/2013-004-002, de autoria do Vereador Dorivaldo 

Ferreira de Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Executivo Municipal, a necessidade de substituir 

o calçamento de pedra da Rua André Fernandes no Bairro São Geraldo, por bloquetes ou asfalto; Moção 

nº 016/2013 – 005-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, pela qual requer que seja 

Consignado um “Voto de Profundo Pesar” pelo falecimento do Senhor Edicarlos Rodrigues Pereira, ex 

funcionário da Moto Nanuque, ocorrido em 21/10/2013; Moção nº 017/2013 – 006-004, de autoria da 

Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual requer que seja Consignado um “Voto de Profundo 

Pesar” pelo falecimento da Senhora Maria Miranda Pereira, ocorrido no dia 03/11/2013. Após a leitura, as 

matérias foram apreciadas pelo Plenário e na única discussão os Vereadores Eilton Santiago e Edna 

Sarmento, fizeram uso da palavra. Em única votação, as demais matérias receberam oito votos favoráveis, 

sendo declaradas aprovadas. Cumpre anotar que o Vereador André Santana e o Vereador Thiago Durães 

se encontravam ausentes do Plenário, no momento das votações. Cumpre anotar ainda que o Presidente 

Dorivaldo Ferreira passou a direção dos trabalhos ao Vice Presidente Douglas Gomes, por motivo de o 

mesmo ser autor das Indicações 0159 e 0160/2013. Colocada a palavra franca, fizeram uso da mesma os 

Vereadores Vilmar de Pinho, Edna Sarmento e Douglas Gomes. Não havendo nada mais a tratar, o 

Presidente declarou encerrada a reunião, às vinte e uma horas e vinte e cinco minutos. Para constar 

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

 


