
 

 

 
 

Ata da vigésima Reunião Ordinária da segunda 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 vinte de outubro de dois mil e quatorze, reuniram no Plenário da 
Câmara os vereadores Douglas Gomes Ferreira, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Eilton 
Santiago Soares, Edna Sarmento Barros, Etelvina Ferreira dos Santos, Fernandes 
Vicente Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, Julimar de Oliveira Filho, Waldeir 
Pereira da Silva, Rosineide Aparecida Simões Pinho, Thiago Durães de Carvalho e Vilmar 
de Pinho Almeida. O Vereador André Santana Pizarro enviou e-mail justificando a sua 
ausência. Constatando quórum, o Presidente Dorivaldo Ferreira declarou aberta a 
Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma oração feita pelo Vereador 
João de Deus Teixeira. Observando a presença expressiva do público, especialmente de 
Servidores Municipais da área da Saúde, o Presidente agradeceu a todos e logo em 
seguida solicitou do Secretário fazer a leitura da ata da reunião extraordinária prevista 
para o dia treze de outubro do corrente, a qual foi submetida ao Plenário e não havendo 
ressalvas, foi declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. Também foi feita a leitura 
da ata da reunião solene realizada em dezessete de outubro do corrente, a qual também 
foi submetida ao Plenário e não havendo ressalvas, foi declarada aprovada e assinada 
pelos Vereadores. Em seguida, o Secretário fez a leitura das seguintes correspondências: 
Comunicados do Fundo de Desenvolvimento da Educação, da Caixa Econômica Federal 
e Ofício Circular da Prefeitura Municipal de Salinas, informando a liberação de recursos 
financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício nº 721/2014/GAB, de autoria do 
Prefeito Municipal, pelo qual encaminha cópia do Convênio nº 1334/2013, celebrado entre 
o Município de Salinas e a Secretaria de Estado de Saúde, visando a aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes com vistas ao fortalecimento técnico operacional 
e atendimento ao Sistema Único de Saúde de Minas Gerais; Ofício nº 723/2014, de 
autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária do 4º Bimestre de 2014; Ofício nº 016/2014, de autoria do Presidente da 
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Vereador Vilmar 
de Pinho, pelo qual comunica a realização de Audiência Pública para debate do Projeto 
de Lei nº 041/2014-036-014, que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de 
Salinas/MG, estima a receita e fixa despesa para o exercício de 2015, no dia 30 de 
outubro do corrente, às 09:00h, na Câmara Municipal; Comunicado da Conselheira 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Senhora Adriene Andrade, 
pelo qual comunica a criação do Curso de Especialização em Gestão Pública e Controle 
com Foco em Resultados na modalidade semipresencial gratuito. Iniciando a Ordem do 
Dia, o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura dos pareceres emitidos pelas 
Comissões ao Projeto de Lei Complementar nº 005/2014-004-014, que Cria funções 
públicas efetivas de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 
Endemias, nos termos da Emenda Constitucional nº 51 e da Lei Federal 11.350/06 e dá 
outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres favoráveis, o 
Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra os 
Vereadores Edna Sarmento, Vilmar de Pinho, Julimar de Oliveira, Eilton Santiago, João 
de Deus Teixeira, Douglas Gomes, Waldeir Pereira e Fernandes Vicente. Na primeira 
votação o Projeto recebeu onze votos favoráveis. Na segunda discussão, fizeram uso da 
palavra os Vereadores Edna Sarmento, Etelvina Ferreira, João de Deus Teixeira, Julimar 
de Oliveira, Douglas Gomes e o Presidente Dorivaldo Ferreira que fez alguns 
esclarecimentos quanto à tramitação do Projeto. Na segunda votação, o Projeto 
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novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na continuidade 
dos trabalhos o Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela 
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 042/2014-
037-014, que Altera dispositivos da Lei nº 2.389, de 20 de dezembro de 2013, que Dispõe 
sobre a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SUMUTRAN, a criação da 
Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI e dá outras providências, de autoria 
do Prefeito Municipal. Considerando o parecer favorável e com a dispensa das 
discussões, o Plenário apreciou e aprovou o Projeto por dez votos favoráveis na primeira 
e na segunda votação. Vale ressaltar que o Vereador Thiago Durães não se achava 
presente no Plenário no momento das votações. Dando prosseguimento aos trabalhos, o 
Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 044/2014-039-014, 
que Autoriza o Poder Executivo a desafetar área pública e doá-la a empresa Mineração 
Granduvale Ltda. e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Com o 
parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, momento em 
que o Vereador Eilton Santiago solicitou vistas do mesmo. Logo em seguida o Secretário 
fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Temporária Especial nomeada pela 
Portaria 034 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2014-009-009, que Concede o 
Título de Cidadão Honorário ao Sr. Leonardo Vieira Rocha Damasceno, de autoria do 
Vereador Julimar de Oliveira Filho. Vale ressaltar que a Comissão concluiu pela 
aprovação do Projeto. Assim sendo, o Presidente colocou o Projeto em primeira 
discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou o Projeto 
em primeira votação, recebendo o mesmo nove votos favoráveis. A segunda discussão 
também foi dispensada e em segunda votação, o Projeto novamente recebeu nove votos 
favoráveis, sendo declarado aprovado. Cumpre anotar que os Vereadores João de Deus 
Teixeira e Thiago Durães não estavam presentes no Plenário no momento das votações. 
Logo em seguida foi apresentada a Redação Final dada ao Projeto de Lei aprovado a 
qual foi submetida ao Plenário e aprovada por nove votos favoráveis, em única votação, 
considerando a ausência dos Vereadores João de Deus Teixeira e Thiago Durães do 
Plenário no momento das votações. Na sequência dos trabalhos o Secretário fez a 
apresentação das seguintes Moções: Moção nº 027/2014-006-004, de autoria da 
Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual requer que seja consignado na ata dos 
trabalhos desta Sessão, um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Manoel de 
Brito, ocorrido em 07.10.2014; Moção nº 028/2014-001-002, de autoria do Vereador 
Dorivaldo Ferreira de Oliveira e coautoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, 
através da qual requer que seja consignado na ata dos trabalhos desta Sessão, um Voto 
de Aplauso ao Sr. Milton Santiago, pelo lançamento do livro "Miltonalidade"; Moção nº 
029/2014-002-007, de autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através da qual 
requer que seja consignado na ata dos trabalhos desta Sessão, um Voto de Aplauso ao 
Sr. José Ferreira dos Santos, pelo lançamento do livro "Raízes"; Moção nº 030/2014-008-
004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual requer que seja 
consignado na ata dos trabalhos desta Sessão, um Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento da Sra. Aparecida Teixeira Coelho, ocorrido em 12.10.2014. Após a 
apresentação, as Moções foram apreciadas pelo Plenário. Dispensada a discussão, as 
Moções foram aprovadas da seguinte forma: As Moções 027, 029 e 030/2014 receberam 
nove votos favoráveis, considerando a ausência dos Vereadores João de Deus Teixeira e 
Thiago Durães do Plenário do Plenário no momento da votação. A Moção 028/2014, 
recebeu dez votos favoráveis, considerando a ausência do Vereador Thiago Durães, no 
momento da votação. Cumpre anotar que o Presidente Dorivaldo Ferreira foi substituído, 

http://camarasalinas.mg.gov.br/uploads/artigos/projeto_de_lei_042-2014-037-014_-_altera_dispositivos_da_lei_n%C2%BA_2.389,_de_20.12.2013.pdf
http://camarasalinas.mg.gov.br/uploads/artigos/projeto_de_lei_042-2014-037-014_-_altera_dispositivos_da_lei_n%C2%BA_2.389,_de_20.12.2013.pdf
http://camarasalinas.mg.gov.br/uploads/artigos/projeto_de_lei_044-2014-039-014_-_autoriza_o_poder_executivo_a_desafetar_%C3%A1rea_p%C3%BAblica_e_do%EF%BF%BDla_a_empresa_minera%C3%A7%C3%A3o_ganduvale_e_d%C3%A1_outras_provid%C3%AAncias.pdf
http://camarasalinas.mg.gov.br/uploads/artigos/projeto_de_decreto_legislativo_012-2014-009-009_-_concede_o_t%C3%ADtulo_de_cidad%C3%A3o_honor%C3%A1rio_ao_sr._leonardo_vieira_rocha_damasceno_(2).pdf
http://camarasalinas.mg.gov.br/uploads/artigos/projeto_de_lei_038-2014-034-014_-_autoriza_abertura_de_cr%C3%A9dito_especial_visando_a_execu%C3%A7%C3%A3o_de_servi%C3%A7os_de_revitaliza%C3%A7%C3%A3o_do_parque_de_exposi%C3%A7%C3%B5es_adail_melo.pdf


 

 

pelo Vice-Presidente Douglas Gomes no momento da tramitação da Moção 028. No 
momento da Palavra Franca fizeram uso da palavra os Vereadores Vilmar de Pinho, 
Julimar de Oliveira, Etelvina Ferreira e Edna Sarmento. Não havendo mais nada a tratar, 
o Presidente encerrou os trabalhos 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. 


