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Ata da quarta 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 do dia dezoito 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, 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. A Vereadora Edna Sarmento Barros, justificou a sua ausência através do Ofício 0006/2013, 

através do qual informa a sua participação, juntamente com o Senhor Prefeito, em três audiências com os 

Secretários de Estado das áreas do trabalho, cultura e saúde. Constatando quórum, o Presidente Dorivaldo 

Ferreira declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica, feita 

pelo Vereador Fernandes Vicente. Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião 

ordinária realizada em quatro de fevereiro 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, informando a liberação 

de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício 60/2013, de autoria do Prefeito 

Municipal, pelo qual encaminha cópia da Lei Complementar 031 e da Lei Complementar 032, 

devidamente sancionadas; Ofícios 061 e 64/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelos quais 

encaminha Projeto de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 008/2013, de autoria do Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Senhor Celso Mebach Chagas, através do qual 

solicita a indicação de dois representantes desta instituição, sendo um titular e um suplente para compor o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CODEC; Requerimento nº 005/2013-001-012, de 

autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho e coautoria de oito vereadores, pelo qual requer da 

Presidência da Câmara a viabilidade de pagamento do décimo terceiro salário aos vereadores desta Casa; 

Ofício 003/2013, de autoria do Presidente da Câmara de Taiobeiras, Vereador João Inácio de Sena, pelo 

qual comunica a composição da Mesa Diretora para o exercício de 2013 a 2014; Ofício 002/2013, de 

autoria do Prefeito Municipal de Taiobeiras, Senhor Danilo Mendes Rodrigues, pelo qual comunica a sua 

posse e informa a sua equipe de trabalho; Comunicado do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz 

de Salinas, Vereador Manoel Rodrigues de Souza, informando a posse da Mesa Diretora para o biênio de 

2013/2014. Antes de iniciar a tramitação da ordem do dia, atendendo à consulta do Presidente Dorivaldo 

Ferreira, o Plenário aprovou a indicação do Vereador Osmário Martins como membro do Núcleo de 

Controle Interno da Câmara. 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 foi sobrestado, por solicitação do Vereador Eilton 

Santiago, solicitando do Secretário fazer a leitura da Emenda Modificativa 001, apresentada pelo 

Vereador Eilton Santiago. Imediatamente a Emenda foi colocada em primeira discussão, fazendo uso da 

palavra os Vereadores Eilton Santiago, André Santana, João de Deus, Vilmar de Pinho, Douglas Gomes e 

Julimar de Oliveira. Colocada em primeira votação, a Emenda recebeu cinco votos favoráveis, cinco 

contrários e um abstenção. Observando o empate e em conformidade com o que determina o Regimento 

Interno, o Presidente Dorivaldo Ferreira manifestou seu voto favorável, declarando a Emenda aprovada 

em primeira votação. Na segunda discussão, o Vereador Eilton Santiago fez uso da palavra e na segunda 

votação a Emenda novamente recebeu cinco votos favoráveis, cinco contrários e uma abstenção. Com o 

empate, o Presidente Dorivaldo Ferreira novamente manifestou seu voto favorável, declarando a Emenda 

aprovada em segunda votação. Em seguida o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão. Não 

havendo manifestação dos Vereadores, o Projeto foi colocado em primeira votação, recebendo dez votos 

favoráveis e uma abstenção. A segunda discussão também foi dispensada e na segunda votação, o Projeto 

novamente recebeu dez votos favoráveis e uma abstenção, sendo declarado aprovado. Na sequência dos 
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trabalho, o Presidente anunciou 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 foi sobrestado, por solicitação do Vereador Eilton Santiago. Por solicitação do 

Presidente, o Secretário fez a leitura da Emenda Modificativa 001, de autoria do Vereador Eilton 

Santiago, a qual foi colocada em primeira discussão. Não havendo manifestação, a Emenda foi colocada 

em primeira votação, recebendo onze votos favoráveis. Dispensada a segunda discussão, a Emenda foi 

colocada em segunda votação, recebendo onze votos favoráveis, sendo declarada aprovada. Também foi 

apresentada, pelo Vereador Eilton Santiago, a Emenda Aditiva 001, a qual foi colocada em primeira 

discussão, fazendo uso da palavra, os Vereadores Vilmar de Pinho e João de Deus. Em primeira votação, 

a Emenda recebeu onze votos favoráveis. Dispensada a segunda discussão, a Emenda foi colocada em 

segunda votação e de igual forma, recebeu onze votos favoráveis, sendo declarada aprovada. Logo em 

seguida o Plenário apreciou o Projeto de lei, aprovando o mesmo por onze votos favoráveis, em primeira 

e segunda votação. Continuando os 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 foi sobrestado, por solicitação do Vereador João de 

Deus. Por solicitação do Presidente, o Secretário fez a leitura da Emenda Modificativa 001, apresentada 

pela Vereadora Edna Sarmento, a qual foi colocada em primeira discussão, fazendo uso da palavra os 

Vereadores Vilmar de Pinho e Eilton Santiago. Na primeira votação, a Emenda recebeu nove votos 

contrários, um voto favorável e uma abstenção. A segunda discussão foi dispensada e em segunda 

votação, a Emenda novamente recebeu nove votos contrários, um favorável e uma abstenção, sendo 

declarada reprovada. Na continuidade dos trabalhos, o Secretário fez a leitura da Emenda Modificativa 

002, de autoria dos Vereadores de autoria dos Vereadores Thiago Durães de Carvalho, Fernandes Vicente 

Oliveira, Osmário Martins Oliveira, Rosineide Aparecida S. Pinho, a qual foi colocada em primeira 

discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou a Emenda em primeira 

votação, recebendo a mesma oito votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção. Na segunda 

discussão, o Vereador Eilton Santiago fez uso da palavra e na segunda votação a Emenda recebeu oito 

votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção, sendo declarada aprovada. Na continuidade da reunião, 

o Secretário fez a leitura da Emenda Supressiva 001, de autoria dos Vereadores Thiago Durães de 

Carvalho, Fernandes Vicente Oliveira e Osmário Martins Oliveira, a qual foi colocada em primeira 

discussão. Com a dispensa das discussões, a Emenda foi colocada em primeira e segunda votações, 

recebendo em ambas, onze votos favoráveis, sendo declarada aprovada. Em seguida o Presidente colocou 

o Projeto em primeira discussão. Não houve manifestação dos Vereadores e o Presidente colocou o 

Projeto em primeira votação, recebendo o mesmo dez votos favoráveis e um contrário, sendo este do 

Vereador Julimar de Oliveira. Na segunda discussão, fizeram uso da palavra os Vereadores Julimar de 

Oliveira, Eilton Santiago, Thiago Durães e Douglas Gomes. Vale registrar que o Vereador Eilton 

Santiago afirmou que, a exemplo do mandato anterior, não fará uso da verba de gabinete. Na segunda 

votação, o Projeto novamente recebeu dez votos favoráveis eu contrário, sendo este do Vereador Julimar 

de Oliveira, o qual fez sua justificativa na segunda discussão. 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 onze votos favoráveis em única votação. Na continuidade da reunião, o Secretário fez 

a apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 007/2013-005-014, 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; Projeto 

de Lei nº 008/2013-006-014, que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.221 de 10/12/2009, que dispõe 

sobre o Plano Plurianual do Município de Salinas/MG para o período de 2010 a 2013 e dá outras 

providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 009/2013-007-014, que Autoriza 

abertura de crédito especial e dá outras providências”, de autoria do Prefeito Municipal. Após a 
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apresentação, os Projetos foram encaminhados à apreciação das comissões. Na sequência da reunião, o 

Secretário fez a apresentação das seguintes matérias: Indicação nº 023/2013-002-013, de autoria do 

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

necessidade de colocar luminária próximo ao nº 391, da Rua Jovina Cruz, Bairro Vista Alegre; Indicação 

nº 024/2013-003-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual Indica ao Chefe 

do Poder Executivo Municipal a necessidade de colocar um poste com luminária, em frente ao nº 686 da 

Clemente Teixeira de Araújo, Bairro Maracanã; Indicação nº 025/2013-003-013, de autoria da Vereadora 

Edna Sarmento Barros, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 

proceder a limpeza do córrego que cruza o bairro Silvio Santiago; Indicação nº 026/2013-001-007, de 

autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de providenciar a construção de uma passarela sobre o Rio Salinas, nas 

imediações da Comunidade de Marimbondo; Indicação nº 027/2013-002-007, de autoria do Vereador 

Fernandes Vicente Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade 

de providenciar a reforma, cobertura e iluminação da Quadra Esportiva do Bairro Nova Esperança, 

situada na rua Onze, ao lado do Centro Solidário; Indicação nº 028/2013-003-007, de autoria do Vereador 

Fernandes Vicente Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade 

de providenciar a instalação de 01(um) poste com luminária na Praça das Palmeiras, entre a Rua Frei 

Jerônimo e Rua Lincoln Gonçalves das Neves, fundo PSF – Nova Esperança; Indicação nº 029/2013-004-

007, de autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de providenciar a instalação de 04 (quatro) postes com luminária na 

rua José Ribeiro da Cruz, entre os bairros Nova Esperança e Bairro Vila Januária; Indicação nº 030/2013-

007-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual Indica ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de encascalhar a estrada que liga o Distrito de Nova Matrona à MG 

404 (Salinas/Taiobeiras); Indicação nº 031/2013-008-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de 

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

cascalhar as estradas das seguintes comunidades: Rio das Antas, Malhada Nova, Serra Ginete, Brejinho, 

Formosa e Santa Cruz; Requerimento nº 006/2013-001-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho 

Almeida, através do qual requer que seja encaminhado um ofício ao Governador do Estado, solicitando 

seus préstimos para conseguir, com a direção da Polícia Rodoviária Federal, a instalação de um posto 

policial na Rodovia BR 251, nas proximidades deste Município; Requerimento nº 007/2013-001-004, de 

autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através do qual requer a visita da Comissão de Serviços 

Públicos Municipais para levantamento da situação do córrego que corta o Bairro Silvio Santiago, na rua 

Carlos Castor de Araújo na imediações do nº 400 e encaminhar à Secretaria de Obras para as devidas 

providências no sentido de solucionar o problema. 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, Eilton Santiago. Em única votação as Indicações receberam onze votos favoráveis, sendo 

declaradas aprovadas. Em seguida o Presidente colocou a palavra franca. Não havendo manifestação dos 

Vereadores e não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião às vinte e uma horas e trinta minutos. Para constar lavrou-se a presente ata que após lida e 

discutida, se achada conforme, será assinada. 

 


