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Ata da vigésima segunda 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 

dezoito 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, 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 de Oliveira, declarou aberta a reunião, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e 

uma leitura bíblica, feita pelo Vereador João de Deus. Inicialmente o Presidente solicitou do Secretário 

Eilton Santiago fazer a leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia quatro de novembro do 

corrente, 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: Ofícios 

845, 861 e 880/2013, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, através dos quais 

encaminha Projeto de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 865/2013, de autoria do Prefeito Municipal, 

pelo qual encaminha resposta ao Requerimento 033/2013, de autoria dos Vereadores Fernandes Vicente 

Oliveira, Etelvina Ferreira dos Santos, Eilton Santiago Soares, Osmário Martins Oliveira e Thiago Durães 

de Carvalho; Ofícios 867 e 869/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelos quais encaminha cópias das 

Leis 2.374 a 2.379, devidamente sancionadas; Ofício 1.389, de autoria do Coordenador de Filial da Caixa 

Econômica Federal, Senhor Rodrigo Pereira da Silva, pelo qual informa crédito de recursos financeiros 

em favor do Município de Salinas; Ofício 056/2013, de autoria do Presidente do Sindicado dos Servidores 

Públicos Municipais, Senhor Mauro Lúcio Dias, pelo qual solicita dos Vereadores, maior empenho na 

fiscalização do efetivo cumprimento da Legislação Municipal aprovado na câmara, especialmente no 

tocante à Lei Complementar 027/2012- Plano de Cargos e Salários. Observando a ausência de parecer da 

Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria 054/2013 e em conformidade com o parágrafo 

quinto do artigo oitenta e oito do Regimento da Câmara, o Presidente colocou o 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 em primeira discussão. 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 na segunda votação, o Projeto 

novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo o mesmo declarado aprovado. A seguir o Secretário fez 

a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao 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. Com o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão. A 

Vereadora Edna Sarmento fez uso da palavra. Em primeira votação, o Projeto recebeu dez votos 

favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e em segunda votação, o Projeto novamente recebeu dez 

votos favoráveis, considerando a ausência dos Vereadores Douglas Gomes e Thiago Durães do Plenário, 

no momento das votações. Na sequência dos trabalhos, foi feita a leitura do parecer emitido pela 

Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao 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. Considerando o parecer 

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

Eilton Santiago, Edna Sarmento e João de Deus que solicitou vistas do Projeto. A seguir, o Secretário fez 

a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões competentes ao Projeto de Lei nº 052/2013-038-014, que 

Autoriza concessão de auxílios e contribuições e contém outras providências, de autoria do Prefeito 

Municipal. Com os pareceres favoráveis, o Projeto foi colocado em primeira discussão, fazendo uso da 

palavra os Vereadores André Santana e Edna Sarmento, que após pedir vistas, solicitou do Presidente 
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parecer da assessoria jurídica da casa, visto que tem dúvidas sobre a possibilidade de concessão de 

subvenção a instituições com fins lucrativos, conforme consta no Projeto. Na sequência da reunião, o 

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

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. Vale ressaltar que a Comissão concluiu de forma favorável à aprovação do Projeto. Assim sendo, 

o Presidente colocou o mesmo em primeira discussão, fazendo uso da palavra os Vereadores Vilmar de 

Pinho, Edna Sarmento, Eilton Santiago, João de Deus e Julimar de Oliveira. Colocado em primeira 

votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis e uma abstenção do Vereador André Santana. Na 

segunda discussão ninguém se manifestou. Na segunda votação o Projeto novamente recebeu onze votos 

favoráveis e uma abstenção do Vereador André Santana. A Mesa apresentou a Redação Final dada aos 

Projetos de Lei 045/2013-036-014 e 050/2013-005-004, a qual foi colocada sob apreciação do Plenário, 

sendo aprovada por doze votos favoráveis, em única votação. Na sequência da reunião, o Secretário fez a 

apresentação das seguintes matérias: Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 002/2013, que Altera 

dispositivos da Lei Orgânica do Município, de autoria dos Vereadores Douglas Gomes Ferreira, Edna 

Sarmento Barros, Fernandes Vicente Oliveira, Julimar de Oliveira Filho e Thiago Durães de Carvalho; 

Projeto de Lei nº 053/2013-039-014, que Dispõe sobre a Guarda Mirim Municipal de Salinas-MG e dá 

outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 054/2013-040-014, que Dispõe 

sobre a superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SUMUTRAN, a criação da Junta 

Administrativa de Recursos de Infração – JARI e dá outras providências, de autoria do Prefeito 

Municipal; Projeto de Lei nº 055/2013-041-014, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

convênio com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Superintendência Regional de Minas 

Gerais e dá outras providências; Projeto de Lei nº 056/2013-002-012, que Dispõe sobre denominação de 

vias públicas, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho; Projeto de Resolução nº 003/2013-001-

009, que Dispõe sobre alteração no Regimento Interno e dá outras providências, de autoria dos 

Vereadores Douglas Gomes Ferreira, Edna Sarmento Barros, Fernandes Vicente Oliveira, Julimar de 

Oliveira Filho e Thiago Durães de Carvalho. Cumpre anotar que o Prefeito Municipal solicitou regime de 

urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 055/2013-041-014. Após a apresentação das matérias, o 

Presidente tomou as seguintes providências: encaminhou os Projetos de Lei 053/2013-039-014, 

054/2013-040-014 e 055/2013-041-014 à apreciação das Comissões Permanentes de Legislação Justiça e 

Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; encaminhou ainda o Projeto de Lei nº 054/2013-

040-014 também à Comissão Permanente de Serviços Públicos Municipais; 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 Emenda à Lei Orgânica nº 002/2013; 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 056/2013-002-012, que 

Dispõe sobre denominação de vias públicas, de autoria do Vereador Thiago Durães e comunicou que, em 

conformidade com Parágrafo Único do Artigo duzentos e dezoito do Regimento Interno o Projeto de 

Resolução nº 003/2013-001-009 ficará sobre a Mesa durante quinze dias para receber emendas e findo 

esse prazo o Projeto será encaminhado a uma Comissão Especial a se designada para estudo e parecer. 

Atendendo à solicitação do Presidente as lideranças indicaram os Vereadores João de Deus, Osmário 

Martins e Vilmar de Pinho para comporem as Comissões Temporárias Especiais para estudo e parecer ao 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 002/2013 e ao Projeto de Lei nº 056/2013-002-012. O Presidente 

consultou o Plenário sobre a possibilidade de apresentação de um Projeto de Lei protocolado após a 

divulgação da Pauta da reunião. Com a aquiescência do Plenário, o Secretário fez apresentação do Projeto 

de Lei nº 057/2013-001-015, que Altera a Lei Municipal nº 2.325, de 20 de agosto de 2012 e dá outras 

providências, de autoria da Mesa Diretora, com exceção do Secretário Eilton Santiago Soares. Após a 
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apresentação, o Projeto foi encaminhado às Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas para estudo e parecer. Dando continuidade aos trabalhos, o Secretário fez 

a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 0161/2013-013-004, de autoria da Vereadora Edna 

Sarmento Barros, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de colocar 

redutor de velocidade na Rua Coronel Antônio Bernardino, Centro; Indicação nº 0162/2013-013-004, de 

autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de providenciar a demarcação de um terreno ou local indicado pela Prefeitura 

para que todo entulho descarregado pelos carroceiros seja depositado e a mesma posteriormente faça a 

destinação final, evitando assim danos ambientais às margens do Rio Salinas; Requerimento nº 053/2013-

001-002, de autoria do Vereador Dorivaldo Ferreira de Oliveira, pelo qual requer do Executivo Municipal 

que intervenha junto à COPANOR para que a mesma proceda a complementação da rede de água na 

região do Vale do Bananal; Requerimento nº 054/2013-005-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes 

Ferreira, pelo qual requer da Presidência da Câmara, que seja procedida a entrega no mês de janeiro de 

2014, os títulos de Cidadãos Beneméritos e Honorários de Salinas, concedidos pela Câmara; 

Requerimento nº 055/2013-018-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, pelo qual requer 

do Executivo Municipal intervir junto à COPANOR para que a mesma proceda a complementação da 

rede de água na região das Comunidades de Malhada Nova e Rio das Antas; Moção nº 018/2013-007-

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 Ferreira dos Anjos, ocorrido em 17 de novembro 

de 2013. Após a leitura, as matérias foram apreciadas pelo Plenário e na única discussão os Vereadores 

Edna Sarmento, João de Deus, Eilton Santiago Julimar de Oliveira e Thiago Durães fizeram uso da 

palavra. Em única votação, as matérias foram aprovadas por doze votos favoráveis, exceto a Indicação nº 

161/2013-013-004, que foi aprovada por onze votos favoráveis e um contrário do Vereador Julimar de 

Oliveira e a Indicação nº 162/2013-010-004, que foi aprovada pro oito votos favoráveis, dois contrários e 

duas abstenções. Vale ressaltar que no momento da tramitação do Requerimento nº 053/2013-001-002, o 

Presidente Dorivaldo Ferreira, em virtude de ser autor do mesmo, passou a direção dos trabalhos ao Vice 

Presidente Douglas Gomes.  Colocada a palavra franca, fizeram uso da mesma os Vereadores Thiago 

Durães, Eilton Santiago, Vilmar de Pinho, Etelvina Ferreira, Douglas Gomes, Osmário Martins, João de 

Deus, Edna Sarmento, André Santana e Fernandes Vicente e Douglas Gomes. Não havendo nada mais a 

tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às vinte e duas horas e trinta e cinco minutos. Para 

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


