Ata da vigésima primeira 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 três de novembro de dois mil e quatorze, reuniram no
Plenário da Câmara os vereadores André Santana Pizarro, 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. Constatando quórum, o
Presidente Dorivaldo Ferreira declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino
Nacional Brasileiro e uma oração feita pelo Vereador Julimar de Oliveira Filho. Incialmente
o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura da ata da reunião ordinária do dia vinte
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
audiência pública para debate sobre a proposta orçamentária do Município de Salinas
para o exercício financeiro de 2015, realizada em trinta 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: Comunicado nº CM287413/2014 do Fundo de Desenvolvimento da
Educação; Ofícios Circulares da Prefeitura Municipal de Salinas, nos 060 a 068/2014,
informando a liberação de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício
230 e 233/2014/PJ, ambos de autoria do Prefeito Municipal, através dos quais
encaminham cópias das Leis 2.430, de 20.10.2014, 2.341, de 22.10.2014 e Lei
Complementar 37, de 22.10.2014, devidamente sancionadas; Ofício 001/2014, de autoria
do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha Projeto de Lei nº 045/2014 – 040-014, para
apreciação da Câmara; Ofício nº 24450/2014/CA1ªC de autoria da Coordenadora de
Apoio à 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Senhora Gabrielle
G. de O. Rezende, pelo qual encaminha parecer prévio emitido sobre as contas do
Município de Salinas, referente aos processos 913113, referente ao exercício financeiro
de 2013. Em observância ao disposto no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara,
após distribuição de cópias do ofício e do parecer aos Vereadores, o Presidente
encaminhou o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
sobre as contas da Prefeitura Municipal de Salinas referente ao exercício de 2013, à
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para as
providências regimentais. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente solicitou do Secretário
fazer a leitura dos parecer emitido pela Comissão Especial ao Projeto de Lei nº 043/2014037-014, que Dispõe sobre a ratificação de protocolo de intenções e autorização para a
participação do Município de Salinas/MG no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da
Área Mineira da Sudene - CIMAMS, de autoria do Prefeito Municipal. Com o parecer
favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra
a Vereadora Edna Sarmento. Na primeira votação o Projeto recebeu doze votos
favoráveis. Dispensada a segunda discussão, o Projeto foi colocado em segunda votação,
recebendo, novamente, doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na
continuidade dos trabalhos o Presidente comunicou a tramitação do 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”, o qual se encontrava sob vistas do Vereador Eilton
Santiago, anunciando a primeira discussão do mesmo. Fizeram uso da palavra os
Vereadores João de Deus, que solicitou o sobrestamento do Projeto por quinze dias. O

Presidente consultou o Plenário e este reprovou o sobrestamento por sete votos
contrários e cinco votos favoráveis, ainda em primeira discussão fizeram uso da palavra
os Vereadores Edna Sarmento e Eilton Santiago. Na primeira votação, o Projeto recebeu
sete votos contrários e cinco votos favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e na
segunda votação, o Projeto novamente recebeu sete votos contrários e cinco votos
favoráveis, sendo declarado reprovado. Logo em seguida foi apresentada a Redação
Final dada ao Projeto de Lei nº 043/2014-037-014, aprovado, a qual foi submetida ao
Plenário e aprovada por doze votos favoráveis, em única votação. Logo em seguida o
Secretário fez a apresentação das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 045/2014 – 040014, que Autoriza concessão de auxílios e contribuições e contém outras providências, de
autoria do Prefeito Municipal. Após a apresentação da matéria, o Presidente encaminhou
à apreciação da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, bem como à
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Na sequência da
reunião o Secretário fez a leitura da Moção nº 031/2014 – 010-004, 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. Antônio
Pereira dos Reis, ocorrido em 27.10.2014. Após a apresentação, a Moção foi apreciada
pelo Plenário. Dispensada a discussão, a Moção foi aprovada recebendo nove votos
favoráveis, considerando a ausência dos Vereadores Douglas Gomes, Fernandes Vicente
e Thiago Durães do Plenário no momento da votação. No momento da Palavra Franca
fizeram uso da palavra os Vereadores Edna Sarmento João de Deus Oliveira, Waldeir
Pereira e Douglas Gomes. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou os
trabalhos às vinte horas e trinta e cinco minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata
que, após lida e discutida, se achada conforme, será assinada.

