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Ata da 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 cinco minutos do dia vinte e um 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. Constatando quórum, o Presidente Dorivaldo Ferreira declarou 

aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica, feita pela Vereadora 

Edna Sarmento. Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião ordinária 

realizada em sete de janeiro do corrente, a qual foi colocada sob apreciação e não havendo ressalvas foi 

declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. Em seguida 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 Assistência Social, informando a liberação de recursos financeiros 

em favor do Município de Salinas; Ofício 33/2013, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres 

Xavier Dias, através do qual encaminha justificativa e Minuta de Contrato para serem anexados ao 

Projeto de Lei que Autoriza celebrar convênio de mútua cooperação de interesse do município e dá outras 

providências; Ofício 002/2013, de autoria do Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira de Pajeú, 

pelo qual comunica a eleição e posse da Mesa Diretora para o biênio de dois mil e treze a dois mil e 

quatorze; Carta do Vereador Julimar de Oliveira, pelo qual informa a sua eleição como Presidente e do 

Vereador André Santana para Relator da Comissão Permanente de Ética; Requerimento 003/2013, 

assinado por nove vereadores, pelo qual requerem do Presidente da Câmara a tramitação de Projeto que 

dispõe sobre a verba de gabinete da Câmara Municipal de Salinas. Foi feita ainda a leitura da solicitação 

de uso do espaço reservado à Tribuna Popular pelo Senhor Argentino Prates do Amaral, representante do 

IDENE. Após a leitura das correspondências, o Presidente passou aos Vereadores cópia do Ofício 

33/2012, de autoria do Senhor Prefeito, pelo qual encaminha justificativa e minuta de contrato para serem 

anexados ao Projeto de Lei que Autoriza celebrar convênio de mútua cooperação de interesse do 

município e dá outras providências. Iniciando a tramitação da ordem do dia, o Presidente comunicou a 

tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 002/2013-001-015, que Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 007, de 20 de setembro de 2006, que Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Câmara 

Municipal de Salinas/MG e estabelece diretrizes aos servidores e dá outras providências, de autoria da 

Mesa Diretora da Câmara, o qual se encontrava sob vistas do Vereador Douglas. Comunicou também que 

foi apresentado um substitutivo ao Projeto, o qual foi lido pelo Secretário e colocado em primeira 

discussão. Atendendo a solicitação do Vereador João de Deus, o Presidente concedeu um interstício de 

dez minutos. Retornando aos trabalhos, foi apresentada a Emenda Modificativa 001, de autoria do 

Vereador Julimar de Oliveira e coautoria de nove Vereadores, a qual foi colocada em primeira discussão. 

Fizeram uso da palavra os Vereadores Edna Sarmento, Eilton Santiago e Douglas Gomes. Colocada em 

primeira votação, a Emenda recebeu dez votos favoráveis e duas abstenções, sendo dos Vereadores Eilton 

Santiago e Edna Sarmento. Na segunda discussão fizeram uso da palavra os Vereadores Edna Sarmento e 

João de Deus. Em segunda votação, a Emenda novamente recebeu dez votos favoráveis e duas 

abstenções, sendo declarada aprovada. Em seguida, o Plenário apreciou e aprovou o substitutivo, em 

primeira e segunda votação, por dez votos favoráveis e duas abstenções. Logo em seguida, com a 

dispensa da discussão, o Presidente colocou a Redação Final em única votação, recebendo a mesma onze 

votos favoráveis e uma abstenção, sendo esta da Vereadora Edna Sarmento. Na continuidade dos 

trabalhos, foram apresentados os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 003/2013-001-007, que Declara de 

Utilidade Pública a Associação Comunitária das Mulheres do Tabuleiro, de autoria do Vereador 

Fernandes Vicente Oliveira; Projeto de Lei nº 004/2013-003-014, que Autoriza abertura de crédito 

especial e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 005/2013-004-014, 
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que Altera dispositivos da Lei Municipal 2.321, de 18 de julho de 2012, que dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2013 e dá outras providências, de autoria do 

Prefeito Municipal; 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. Após a apresentação, os Projetos 

foram encaminhados à apreciação das comissões competentes. Por solicitação do Vereador Julimar de 

Oliveira, foi concedido um interstício de vinte minutos. Na continuidade da reunião, o Secretário fez a 

leitura das seguintes matérias: Indicação nº 006/2013-001-010, de autoria do Vereador Osmário Martins 

Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalar redutor 

de velocidade (lombada e/ou quebra-molas) na Rua Artur Americano Mendes, tendo como base o nº 278, 

no bairro Vila Canaã; Indicação nº 007/2013-002-010, de autoria do Vereador Osmário Martins Oliveira, 

através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalar redutor de 

velocidade (lombada e/ou quebra-molas) na rua Pedra Azul, no Bairro São Geraldo, em frente ao salão do 

Reino das Testemunhas de Jeová; Indicação nº 008/2013-005-005, de autoria do Vereador Eilton Santiago 

Soares, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de estender a rede 

elétrica da rua João José Pereira, 128, no Distrito de Nova Matrona, com a instalação de 02 (dois) postes; 

Indicação nº 009/2013-006-005, de autoria do Vereador Eilton Santiago Soares, através da qual Indica ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de estender a rede elétrica da rua Araçuaí, no Distrito 

de Nova Matrona, com a instalação de 03 (três) postes; Indicação nº 010/2013-007-005, de autoria do 

Vereador Eilton Santiago Soares, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de estender a rede elétrica da rua Santo Antônio, no Distrito de Nova Matrona, com a 

instalação de 02 (dois) postes; Indicação nº 011/2013-008-005, de autoria do Vereador Eilton Santiago 

Soares, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de proceder a 

limpeza das caixas de contenção de água, localizadas na estrada que liga o Distrito de Nova Matrona à 

Comunidade de Serra Ginete; Requerimento nº 002/2013-002-009, de autoria do Vereador Julimar de 

Oliveira Filho, através do qual requer que seja enviada ao Chefe do Executivo Municipal, pedido de 

providência para intervenção junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, para que a 

mesma possa proceder a ligação da rede de esgoto das casas da Rua Joaquim Ledo e das casas do Alto da 

Rua Basílio Santiago no Bairro Vila Aparecida. Após a leitura, as Indicações foram colocadas em única 

discussão, com destaque para as da mesma autoria, fazendo uso da palavra os Vereadores Eilton Santiago 

e Edna Sarmento, na discussão das Indicações de autoria do Vereador Eilton Santiago. Em única votação 

as Indicações receberam doze votos favoráveis, sendo declaradas aprovadas. Em seguida o Presidente 

colocou o Requerimento acima mencionado em única discussão. Não havendo manifestação dos 

Vereadores, o Requerimento foi colocado em única votação, recebendo doze votos favoráveis, sendo 

declarado aprovado. Na continuidade da reunião, o Presidente passou a palavra ao Senhor Argentino 

Prates do Amaral, representante do IDENE, para uso da Tribuna Popular, pelo prazo de dez minutos, o 

qual falou sobre o Projeto de Combate à Pobreza Rural – PCPR da Comunidade de Santa Rosa/Ribeirão. 

Em seguida o Presidente colocou a palavra franca, fazendo uso da mesma o Vereador Eilton Santiago. 

Ainda foi feita a leitura de um requerimento assinado por nove Vereadores, através do qual, requerem a 

convocação de uma reunião extraordinária 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 

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. Em atendimento ao Requerimento ora mencionado, o 

Presidente convocou os Vereadores para uma Reunião Extraordinária, a realizar-se no dia vinte e quatro 

de janeiro do corrente, para apreciação dos projetos supracitados. Não havendo nada mais a tratar, o 
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Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e dez 

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

assinada. 


