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Ata da segunda Reunião Extraordinária da primeira sessão legislativa da legislatura de dois mil e treze a 

dois mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas. Às dez horas e dez minutos do dia vinte e quatro de 

janeiro do ano 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, em atendimento à convocação do Presidente da Câmara Vereador 

Dorivaldo Ferreira, para apreciação das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 001/2013-001-014, que 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.338, de 14 de dezembro de 2012, que Autoriza concessão de 

auxílios e contribuições e contém outras providências, de autoria do Prefeito Municipal, Projeto de Lei nº 

002/2013-002-014, que Autoriza celebrar convênio de mutua cooperação de interesse do município e dá 

outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº Projeto de Lei nº 006/2013-001-

015, que Dispõe sobre a verba de gabinete da Câmara Municipal de Salinas e dá outras providências, de 

autoria da Mesa Diretora. Constatando quórum, o Presidente declarou aberta a Sessão, após a execução 

do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica, feita pelo Vereador Eilton Santiago. Inicialmente o 

Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi colocada em discussão. A 

Vereadora Edna Sarmento ressalvou que na votação do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013-001-

015, bem como na Emenda Modificativa 001 ao referido Projeto, absteve de votar por não entender 

porque houve um aumento com percentuais diferenciados. Considerando a ressalva, a ata foi declarada 

aprovada e assinada por todos os vereadores presentes. Logo após, o Secretário fez a leitura das 

correspondências recebidas, a saber: Ofício 25/2013, de autoria do Juiz de Direito da Comarca de Salinas, 

Doutor Leonardo Vieira Rocha Damasceno, pelo qual convida para Audiência Pública de instalação dos 

trabalhos da Correição Ordinária no âmbito dos serviços do foro judicial, dos juizados especiais cível e 

criminal, dos serviços notariais e de registro, dos serviços de paz, da polícia judiciária e do presídio da 

comarca, para verificar-lhes a regularidade e para conhece de denúncia, reclamação ou sugestão; Ofício 

003 do Presidente da Associação Comunitária de Radiodifusão de Salinas – ACORSAL, pelo qual propõe 

parceria para transmissão radiofônica. Iniciando a tramitação da Pauta da reunião, o Presidente solicitou e 

o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao Projeto de Lei nº 001/2013-001-014, 

que Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.338, de 14 de dezembro de 2012, que Autoriza concessão de 

auxílios e contribuições e contém outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Cumpre anotar 

que as comissões concluíram pela aprovação, considerando o voto em separado do Vereador Vilmar de 

Pinho Almeida, Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, manifestando 

contrário ao Projeto. Ao ser colocado o Projeto em primeira discussão, o Vereador Eilton Santiago 

solicitou vistas do mesmo. Logo em seguida foi feita a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao 

Projeto de Lei nº 002/2013-002-014, que Autoriza celebrar convênio de mutua cooperação de interesse do 

município e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Vale ressaltar que as comissões 

concluíram pela aprovação da matéria, considerando o voto em separado do Vereador Vilmar de Pinho 

Almeida, Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, manifestando contrário 

ao Projeto. O Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra o Vereador 

Vilmar de Pinho, aparteado pela Vereadora Edna Sarmento e o Vereador Eilton Santiago, sendo que este 

solicitou vistas do Projeto. Na continuidade dos trabalhos, o Secretário fez a leitura dos pareceres 

emitidos pelas comissões ao Projeto de Lei nº 006/2013-001-015, que Dispõe sobre a verba de gabinete 

da Câmara Municipal de Salinas e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora. Com os pareceres 

favoráveis, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão. O Vereador Eilton Santiago solicitou 

vistas do mesmo. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a reunião às onze horas e cinco minutos e para constar lavrou-se a presente ata que após lida e 

discutida, se achada conforme, será assinada. 


