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Ata da sexta 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 do Projeto de Lei nº 

022/2013-019-014, que “Autoriza abertura de crédito especial para e dá outras providências”, de autoria 

do Prefeito Municipal e do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2013, que “Aprova Contas da Prefeitura 

Municipal de Salinas, referente ao exercício de 2011”, de autoria da Comissão Permanente de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e seis de junho do ano de 

dois mil e treze, reuniram no Plenário da Câmara os vereadores Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Douglas 

Gomes Ferreira, Eilton Santiago Soares, Etelvina Ferreira dos Santos, Fernandes Vicente Oliveira, João 

de Deus Teixeira de Oliveira, 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 Fernandes 

Vicente. Inicialmente, o Secretário fez a leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia dezessete de 

junho do corrente, a qual foi colocada sob apreciação. O Vereador Eilton ressalvou que nome do 

Vereador é Thiago Durães e não Thiago Martins como consta. Considerando a ressalva, a ata foi 

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

correspondências recebidas, a saber: Comunicados do Fundo Municipal de Saúde, informando a liberação 

de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício 031/2013, de autoria do Vice Presidente 

do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Senhor Vanderley Oliveira Soares, através do qual solicita a 

indicação de membros para o citado Conselho; Ofício 231/2013, de autoria do Doutor Jean Ernane 

Mendes da Silva, através do qual comunica a assunção das atribuições inerentes ao cargo de Promotor de 

Justiça da 2ª Promotoria da Comarca de Salinas; Ofício 0033/2013, de autoria da Vereadora Edna 

Sarmento Barros, através do qual comunica a sua participação no evento institucional na Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, com o tema Um olhar sobre a dependência química, nos dias vinte 

e quatro e vinte e cinco de junho do corrente para adquirir maior conhecimento sobre o tema e levar para 

o trabalho da Comissão Temporária de Representação da qual é Presidente; Ofício 49/2013, de autoria do 

Coordenador Municipal da Defesa Civil, Senhor Silvanio Batista Costa, confirmando o seu 

comparecimento na reunião ordinária a ser realizada no dia primeiro de julho do corrente; Carta do 

Presidente do Conselho Municipal Antidrogas, através da qual comunica a realização do Encontro 

Regional a realizar-se no dia vinte e cinco de junho do corrente, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Taiobeiras; Ofício 10839/2013, de autoria da Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, Conselheira Adriene Andrade, através do qual informa, em resposta ao Ofício 0057/2013, de 

autoria da Presidência da Câmara, que tramita naquela Corte a denúncia formulada por Dirceu Marques 

de Oliveira contra o Concurso Público regido pelo Edital, 001/2011, promovido pela Prefeitura Municipal 

de Salinas. Informa ainda que a Segunda Câmara desse Tribunal determinou a suspensão do certame e 

que o processo foi remetido em seis de junho do corrente, ao Ministério Público junto ao Tribunal para 

emissão de parecer. Iniciando a tramitação da pauta da reunião, o Presidente solicitou do Secretário fazer 

a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões competentes ao Projeto de Lei nº 022/2013-019-014, que 

“Autoriza abertura de crédito especial para e dá outras providências”, de autoria do Prefeito Municipal. 

Vale ressaltar que os pareceres concluíram pela aprovação do Projeto. Também foi feita a leitura da 

Emenda Modificativa 001, de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, a qual 

foi colocada sob apreciação do Plenário e não havendo manifestação dos Vereadores nas discussões, a 

mesma foi aprovada por dez votos favoráveis, em primeira e segunda votações. A seguir, Presidente 

colocou o Projeto em primeira discussão. Não havendo manifestação, o Projeto foi colocado em primeira 

votação, recebendo dez votos favoráveis. Na segunda discussão os vereadores Eilton Santiago e Etelvina 

Ferreira fizeram uso da palavra. Na segunda votação, o Projeto novamente recebeu dez votos favoráveis, 

sendo declarado aprovado. Na sequência dos trabalhos, o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela 
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Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2013, 

que Aprova Contas da Prefeitura Municipal de Salinas, referente ao exercício de 2011, de autoria da 

Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Considerando o parecer favorável e 

com a dispensa das discussões, o Plenário aprovou o Projeto em primeira e segunda votação, por dez 

votos favoráveis. Dada a Redação Final, o Presidente colocou a mesma 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. Esgotada a pauta da reunião, o Presidente 

declarou encerrada a mesma às dez horas e cinco minutos. Para constar lavrou-se a presente ata que após 

lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 

 




