Ata da terceira Reunião Extraordinária da segunda 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, nos termos do Regimento Interno da Câmara
Municipal, para apreciação do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 019/2014-015-014, que
Altera dispositivo da Lei Municipal 2.383 de 06 de dezembro de 2013, que Autoriza
concessão de auxílios e contribuições e contém outras providências; Projeto de Lei nº
020/2014-016-014, que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária
para o exercício de 2015 e dá outras providências e Projeto de Lei nº 022/2014-018044, que Autoriza alterar a destinação de áreas de propriedade do Município de SalinasMG, todos de autoria do Prefeito Municipal. Às dezenove horas e dez minutos do dia seis
de junho de dois mil e quatorze, reuniram no Plenário da Câmara os vereadores Douglas
Gomes Ferreira, Dorivaldo Ferreira de 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. A vereadora Edna Sarmento Barros
justificou a sua ausência através do Ofício nº 016/2014 – Gabinete da Vereadora Edna
Sarmento. Constatando quórum, o Presidente declarou aberta a Sessão, após a
execução do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica, feita pelo Vereador Waldeir
Pereira. Em seguida o Presidente convidou o Vereador Vilmar de Pinho Almeida para
secretariar os trabalhos desta reunião. Inicialmente o Secretário fez a leitura da ata da
reunião ordinária realizada em dois de junho do corrente, a qual foi colocada em
discussão. Não havendo ressalvas, a ata foi declarada aprovada e assinada por todos os
vereadores presentes. Logo após, o Secretário fez a leitura das correspondências
recebidas pela Câmara, a saber: Comunicados do Fundo Nacional de Saúde informando
a liberação de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício nº 003/2014
– Ferreti Incorporações Imobiliárias, de autoria do Senhor Reginaldo Ferreira Tiago, pelo
qual requer direito de resposta à manifestação verbal proferida pela Vereadora Edna
Sarmento Barros na reunião ordinária do dia dois de junho do corrente; Ofício nº 407/2014
– Gabinete do Prefeito, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha cópia do
Termo de Convênio no 2171/2013; Ofício nº 016/2014 – Gabinete da Vereadora Edna
Sarmento, pelo qual justifica ausência na reunião extraordinária do dia seis de junho de
2014. Iniciando a tramitação da pauta da reunião, o Presidente colocou o Substitutivo ao
Projeto de Lei nº 019/2014-015-014, que Altera dispositivo da Lei Municipal 2.383 de 06
de dezembro de 2013, que Autoriza concessão de auxílios e contribuições e contém
outras providências, de autoria do Prefeito Municipal em primeira discussão. Não havendo
manifestação, o Presidente colocou o Projeto em primeira votação, recebendo o mesmo
sete votos favoráveis. Dispensada a segunda discussão, o Presidente colocou o Projeto
em segunda votação, recebendo o mesmo sete votos favoráveis, sendo declarado
aprovado. Logo em seguida o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura da Emenda
Modificativa no 001, apresentada pela Vereadora Edna Sarmento Barros ao Projeto de
Lei nº 020/2014-016-014, que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2015 e dá outras providências, de autoria do Prefeito
Municipal. Após a leitura, o Presidente colocou a Emenda em primeira discussão. Não
havendo manifestação, o Presidente colocou a Emenda em primeira votação, recebendo
a mesma sete votos favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e na segunda
votação a Emenda novamente recebeu sete votos favoráveis, sendo declarada aprovada.
Dando prosseguimento a reunião, o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura da
Emenda Modificativa no 002, apresentada pelo Vereador Vilmar ao Projeto de Lei nº
020/2014-016-014, que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária
para o exercício de 2015 e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Após

a leitura, o Presidente colocou a Emenda em primeira discussão. Fazendo uso da palavra
o autor da mesma. Em seguida o Presidente colocou a Emenda em primeira votação,
recebendo sete votos favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e na segunda
votação a Emenda novamente recebeu sete votos favoráveis, sendo declarada aprovada.
Em seguida o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão. Não havendo
manifestação, o Presidente colocou o Projeto em primeira votação, recebendo o mesmo
sete votos favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e na segunda votação o
Projeto novamente recebeu sete votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na
continuidade dos trabalhos, o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 022/2014-018044, que Autoriza alterar a destinação de áreas de propriedade do Município de SalinasMG, de autoria do Prefeito Municipal em primeira discussão. Fazendo uso da palavra o
vereador Vilmar de Pinho Almeida. Em seguida o Presidente colocou o Projeto em
primeira votação, recebendo o mesmo sete votos favoráveis. Dispensada a segunda
discussão, o Presidente colocou o Projeto em segunda votação, recebendo o mesmo sete
votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Dada a Redação Final, o Presidente a
colocou em única discussão. Não havendo manifestação, o Presidente colocou a
Redação Final em única votação, recebendo a mesma sete votos favoráveis, sendo
declarada aprovada. Logo após, o vereador Julimar de Oliveira Filho, em questão de
ordem, solicitou do Presidente que submetesse ao plenário o Ofício nº 003/2014 – Ferreti
Incorporações Imobiliárias, para que o mesmo deliberasse sobre o uso da tribuna pelo
Senhor Reginaldo Ferreira. Ao tempo em que o Vereador João de Deus Teixeira solicitou
do Presidente que submetesse ao Plenário a inclusão na pauta desta reunião do Projeto
de Lei no 024/2014-020-014, que Autoriza abertura de crédito especial e dá outras
providências - Ampliação e Reforma do Mercado Municipal, de autoria do Prefeito
Municipal. O Vereador Douglas Gomes no uso da palavra disse que ausência dos demais
vereadores nesta reunião comprometeria a tramitação da matéria, pois esta é uma
reunião extraordinária com pauta definida, e retirou-se do plenário após a fala. Diante do
impasse e esgotada a pauta da reunião, o Presidente declarou a mesma encerrada às
vinte horas e vinte e cinco minutos. Para constar foi lavrada a presente ata que após lida
e discutida, se achada conforme, será assinada.

