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Ata da terceira 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 

fevereiro 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 

Etelvina Ferreira. Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião extraordinária 

realizada em vinte e quatro 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 e da Câmara dos 

Deputados, informando a liberação de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício 

07/2013, de autoria do Vice Presidente do CMDRS/Salinas, Senhora Lorena Martins Pereira, pelo qual 

solicita a indicação de dois representantes da Câmara, sendo um titular e um suplente, para compor o 

CMDRS no biênio 2013/2015; Carta do Vereador Osmário Martins comunicando a aquisição de um 

frigobar para o seu gabinete, sendo o mesmo de sua propriedade particular. Também foram lidas as 

correspondências expedidas pela Presidência da Câmara, a saber: Ofícios 0005 e 006/2013, pelos quais 

encaminha cópias do Requerimento 002/2013-002-009, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira ao 

Juiz de Direito e ao Promotor da Comarca de Salinas, respectivamente; Ofícios 0009 e 010/2013, através 

dos quais encaminha cópias do Requerimento 001/2013-001-009, de autoria do Vereador Julimar de 

Oliveira ao Juiz de Direito e ao Promotor da Comarca de Salinas, respectivamente. Iniciando a tramitação 

da ordem do dia, o Presidente comunicou a tramitação do 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, o qual se encontrava sob 

vistas do Vereador Eilton Santiago, colocando o mesmo em primeira discussão. O Vereador Eilton 

Santiago solicitou o sobrestamento da votação do Projeto. Ouvido o Plenário, este acatou o pedido do 

Vereador. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente comunicou a tramitação do 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, o qual se encontrava sob vistas do Vereador Eilton 

Santiago. Ao ser anunciada a primeira discussão, o Vereador Eilton solicitou o sobrestamento da votação 

do Projeto, cuja solicitação foi aprovada pelo Plenário. Logo em seguida o Presidente solicitou e o 

Secretário fez a leitura do Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao 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. Com o parecer favorável e com a 

dispensa das discussões, o Projeto foi aprovado por doze votos favoráveis em primeira e segunda votação. 

Dando continuidade à reunião, o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao 

Projeto de Lei nº 004/2013-003-014, que Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências, 

de autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres favoráveis, o Projeto foi colocado em primeira 

discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, o Projeto foi colocado em primeira votação, 

recebendo doze votos favoráveis. Na segunda discussão fizeram uso da palavra os Vereadores Edna 

Sarmento, João Teixeira e Eilton Santiago. Na segunda votação, o Projeto novamente recebeu doze votos 

favoráveis, sendo declarado aprovado. Em seguida o Secretário fez a leitura dos pareceres das comissões 

ao Projeto de Lei nº 005/2013-004-014, 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. Considerando os pareceres favoráveis e a dispensa 

das discussões, o Plenário apreciou o Projeto em primeira e segunda votação, recebendo em ambas doze 
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votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente comunicou a 

tramitação do 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, o qual se encontrava sob 

vistas do Vereador Eilton Santiago. Atendendo a pedido dos Vereadores, o Presidente concedeu um 

interstício de dez minutos. Retornando aos trabalhos, o Vereador João Teixeira solicitou o sobrestamento 

da votação do Projeto, cuja solicitação foi aprovada pelo Plenário. Não havendo mais Projetos a serem 

apreciados, a Mesa apresentou a Redação Final aos Projetos aprovados, a qual foi submetida ao Plenário, 

sendo aprovada por doze votos favoráveis. Na continuidade da reunião, o Secretário fez a leitura das 

seguintes matérias: Indicação nº 012/2013-009-005, de autoria do Vereador Eilton Santiago Soares, 

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

na Rua Miguel Cardoso de Araújo, na altura do nº 654, no Bairro Esplanada – Salinas-MG, com a 

instalação de 01 (um) poste com luminária; Indicação nº 013/2013-001-013, de autoria do Vereador 

Vilmar de Pinho Almeida, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade 

de fornecer aos garis, equipamentos de proteção individual – EPI e a obrigação de usá-los; Indicação nº 

014/2013-001-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual Indica ao Chefe 

do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalação de 02 (dois) postes com luminária na Rua 

Santa Cruz, na altura do nº 84 no Distrito de Nova Matrona; Indicação nº 015/2013-002-012, de autoria 

do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de instalação de 02 (dois) postes com luminária na Rua Pedra Azul, na altura do nº 255, no 

Distrito de Nova Matrona; Indicação nº 016/2013-003-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de 

Carvalho, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalação de 

02 (dois) postes com luminária na Rua Sebastião Pereira, na altura do nº 57, no Distrito de Nova Matrona; 

Indicação nº 017/2013-004-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual 

Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalação de 02 (dois) postes com 

luminária na Rua Manoel dos Anjos Brito, na altura do nº 28, no Distrito de Nova Matrona; Indicação nº 

018/2013-005-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual Indica ao Chefe 

do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalação de 02 (dois) postes com luminária na Rua 

Viana Cardoso, na altura do nº 28, no Distrito de Nova Matrona; Indicação nº 019/2013-006-012, de 

autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de instalação de 02 (dois) postes com luminária na Rua José Pereira, na altura do 

nº 564, no Distrito de Nova Matrona; Indicação nº 020/2013-003-010, 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, entre os números 

202 a 504, no Bairro Vila Canaã; Indicação nº 021/2013-004-010, 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 Alameda dos Ficus, no Bairro Silvio Santiago; 

Indicação nº 022/2013-001-010, de autoria da Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, através da qual 

Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de levar a retro-escavadeira para retirar as 

enxurradas, que descem das estradas para o Povoado de Nova Fátima, assoreando o córrego, aterrando as 

ruas e o PSF do referido povoado. Após a leitura, as Indicações foram colocadas em única discussão, com 

destaque para as da mesma autoria, fazendo uso da palavra os Vereadores Thiago Durães, Edna 

Sarmento, Etelvina Ferreira e Vilmar de Pinho. Em única votação as Indicações receberam doze votos 

favoráveis, sendo declaradas aprovadas. Em seguida o Presidente colocou a palavra franca, fazendo uso 

da mesma os Vereadores João de Deus, Edna Sarmento, Etelvina Ferreira, Eilton Santiago, Douglas 

Gomes e Julimar de Oliveira. Não havendo nada mais a tratar, o 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. 


