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Ata da quarta 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 à solicitação do Senhor Prefeito Municipal, para apreciação dos seguintes 

Projetos: Projeto de Lei nº 018/2013-015-014, que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.342, de 22 

de fevereiro de 2013, que “Autoriza concessão de auxílios e contribuições e contém outras providências”, 

de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 019/2013-016-014, que “Altera o caput do artigo 14 

da Lei Municipal nº 2.334, de 14 de dezembro de 2012, que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do 

Município de Salinas/MG, estima receita e fixa despesa para o exercício de 2013, nos termos da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e contém outras providências”, de autoria do Prefeito Municipal. Às nove horas 

e dez minutos do dia vinte e quatro de maio do ano de dois mil e treze, reuniram no Plenário da Câmara 

os vereadores Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Douglas Gomes Ferreira, Etelvina Ferreira dos Santos, 

Fernandes Vicente Oliveira, Osmário Martins Oliveira, Rosineide Aparecida Simões Pinho e Thiago 

Durães de Carvalho. Constatando quórum, o Presidente declarou aberta a Sessão, após a execução do 

Hino Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica, feita pelo Vereador Douglas Gomes. Na ausência do 

Secretário Eilton Santiago Soares, o Presidente convidou o Vereador Fernandes Vicente para secretariar 

os trabalhos, solicitando inicialmente do mesmo fazer a leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia 

vinte de maio do corrente, a qual foi colocada sob apreciação. Não havendo ressalvas, a ata foi declarada 

aprovada e assinada pelos Vereadores presentes. Logo após, o Secretário em exercício fez a leitura das 

correspondências recebidas, a saber: Ofício 310/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual solicita 

a convocação desta reunião; Memorando da Vereadora Edna Sarmento, Presidente da Comissão 

Temporária de Representação, solicitando do Presidente da Câmara, que seja disponibilizado um espaço 

no Programa de Rádio da Câmara, para a referida comissão explanar sobre os trabalhos da mesma; E-mail 

do Vereador André Santana justificando a sua ausência. Iniciando a tramitação da pauta da reunião, o 

Presidente solicitou do Secretário em exercício fazer a leitura dos pareceres emitidos pela Comissão 

Permanente de Legislação, Justiça e Redação aos Projetos de Lei nº 018/2013-015-014 e 019/2013-016-

014. Vale ressaltar que os pareceres concluíram pela aprovação dos Projetos. Considerando a ausência 

dos pareceres da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, o Presidente 

suspendeu a tramitação dos Projetos. Esgotada a pauta da reunião, o Presidente declarou encerrada a 

mesma às nove horas e cinquenta minutos. Para constar lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, 

se achada conforme, será assinada. 

 


