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

dois mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas, convocada pelo Presidente Dorivaldo Ferreira de 

Oliveira, em atendimento ao Requerimento 014/2013, de autoria dos Vereadores Douglas Gomes 

Ferreira, Edna Sarmento Barros, Eilton Santiago Soares, João de Deus Teixeira de Oliveira e Osmário 

Martins Oliveira, para apreciação do Projeto de Lei nº 014/2013-011-014, que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da 

Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade, 

de autoria do Prefeito Municipal. Às oito horas e dez minutos do dia trinta de abril do ano de dois mil e 

treze, reuniram no Plenário da Câmara os vereadores André Santana Pizarro, 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 

quórum, o Presidente declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma 

leitura bíblica, feita pelo Vereador Thiago Durães. Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura 

da ata da reunião ordinária realizada em quinze de abril do corrente, a qual foi colocada em discussão. 

Não havendo ressalvas, a ata foi declarada aprovada e assinada por todos os vereadores presentes. Logo 

após, o Secretário fez a leitura das correspondências recebidas, a saber: Comunicado do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação e da Deputada Estadual Ana Maria Resende informando a liberação de 

recursos financeiros destinados ao Município de Salinas; Ofício 207/2013, de autoria do Prefeito 

Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha substitutivo ao Projeto de Lei que Autoriza o 

Poder Executivo a conceder auxílio funerário referente ao traslado do corpo do Senhor Neviton Rodrigues 

Dias, da cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia para Salinas, Minas Gerais e dá outras providências; 

Ofício nº 70/2013, de autoria do Doutor Luis Gustavo Patuzzi Bortoncello informando a sua assunção das 

atribuições inerentes ao cargo de Promotor de Justiça da Primeira Promotoria da Comarca de Salinas; 

Comunicado da Secretária Geral da Mesa do Senado Federal, Senhora Claudia Lyra Nascimento, 

informando que a manifestação referente ao Ofício 0036/2013 da Presidência da Câmara, foi 

encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal para ser juntada ao 

processado da Proposta de Emenda à Constituição nº 35, de 2012, que Altera os artigos 29 e 29-A da 

Constituição Federal para vedar o pagamento de subsídio a Vereadores e alterar os limites de despesa do 

Poder Legislativo nos Municípios com até cinquenta mil habitantes. Informa ainda que em nove de abril 

do corrente, a matéria foi retirada pelo autor retirada pelo autor, através de aprovação do Requerimento 

269/2013, de autoria do Senador Cyro Miranda; Ofício 476/2013, de autoria do Juiz de Direito da 

Comarca de Salinas, Doutor Leonardo Vieira Rocha Damasceno, pelo qual comunica o seu 

comparecimento a esta Casa no dia três de maio do corrente, bem como da Meritíssima Juíza de Direito 

da segunda Vara, Doutora Aline Martins Stoianov Campos e do Promotor de Justiça, Doutor Luis 

Gustavo Patuzzi Bortoncello. Iniciando a tramitação da pauta da reunião, o Presidente solicitou do 

Secretário fazer a leitura dos pareceres emitidos pelas Comissões ao Projeto de Lei nº 014/2013-011-014, 

que Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia 

Produtiva da Agricultura Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo 

à atividade, de autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o 

Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra o Vereador Eilton Santiago. Colocado em primeira 

votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis. Não houve manifestação na segunda discussão e na 

segunda votação, o Projeto novamente recebeu onze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Logo 

em seguida a Mesa apresentou a Redação Final a qual foi colocada em única discussão. Não havendo 

manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou a Redação Final em única votação, recebendo a 

mesma dez votos favoráveis, sendo declarada aprovada. Vale ressaltar que o Vereador Julimar de Oliveira 

se encontrava ausente do Plenário, no momento da votação da Redação Final. Esgotada a pauta e não 
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havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 

nove horas e quarenta e cinco minutos. Para constar lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, se 

achada conforme, será assinada. 


