
 

 

Ata da décima quinta Reunião Ordinária da terceira sessão legislativa da legislatura de 
dois mil e treze a dois mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas. Às dezenove 
horas e quinze minutos do dia vinte de julho do ano de dois mil e quinze, reuniram no 
Plenário da Câmara os vereadores André Santana Pizarro, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, 
Douglas Gomes Ferreira, Eilton Santiago Soares, Edna Sarmento Barros, 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. Constatando a presença de todos 
os Vereadores, o Presidente André Santana declarou aberta a Sessão, após a execução 
do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica feita pelo Vereador João de Deus. 
Inicialmente o Presidente solicitou ao Secretário fazer a leitura da ata da Reunião 
Ordinária realizada em seis de julho de dois mil e quinze, a qual foi colocada sob 
apreciação do Plenário. Não havendo ressalvas, a ata foi declarada aprovada e assinada 
pelos Vereadores. Em seguida o Secretário fez a leitura das seguintes correspondências: 
Ofício nº 135/2015 – Procuradoria Jurídica, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual 
encaminha cópia das Leis 2.445 a 2.447, devidamente sancionadas; Ofício nº 155/2015-
Procuradoria Jurídica e 364/2015/GAB, ambos de autoria do Prefeito Municipal, através 
do qual encaminha Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Ofício nº 374/2015/GAB, 
de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha cópia do Convênio 
1271000784/2015, o qual tem por objeto o repasse de recursos financeiros para custeio 
de despesas de manutenção do Museu da Cachaça de Salinas, salientando que o 
mencionado Convênio faz referência ao Projeto de Lei 009/2015-006-014, razão pela qual 
requer a sua juntada ao mesmo; Ofício nº 382/2015-GAB, pelo qual encaminha resposta 
ao Ofício 105/2015, da Presidência da Câmara, o qual solicita informações sobre 
autorização de concessões a terceiros de horas máquinas; Ofício nº 383/2015-GAB, pelo 
qual encaminha resposta ao Ofício 106/2015, da Presidência da Câmara, o qual solicita 
informações sobre imóveis que a Prefeitura tem alugado; Ofício nº 384/2015-GAB, pelo 
qual encaminha resposta ao Ofício 107/2015, da Presidência da Câmara, o qual solicita 
cópia do áudio do Programa Bom Dia, Prefeito, veiculado no horário do Programa Manhã 
Sertaneja, da Rádio Gerais FM, no dia 08 de junho de 2015, bem como cópia do processo 
que culminou no contrato da referida Rádio; Ofício nº 008/2015-003, de autoria do 
Vereador Douglas Gomes, pelo qual encaminha fatos supostamente irregulares na gestão 
do Parque Industrial de Salinas, requerendo sejam tomadas as devidas providências; 
Ofício 1324/2015, do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, pelo qual 
encaminha cópia do Ofício enviado ao Prefeito Municipal, sobre o dever do Poder 
Executivo Municipal prever os recursos necessários em seu respectivo Projeto de Lei 
Orçamentária Anual para o ano de 2016, bem como na revisão do Plano Plurianual em 
vigência, para assegurar a universalização de acesso à educação infantil para todas as 
crianças de quatro a cinco anos de idade até 31 de dezembro de 2016; Convite do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Salinas para a comemoração do 
Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural, a ser realizada no dia 28 de junho do 
corrente. Antes de iniciar a tramitação da ordem do dia, o Presidente falou sobre a falta de 
resposta do Senhor Prefeito ao pedido de informações referente ao Informativo Municipal 
e solicitou o empenho do Líder de Governo para que a Comissão Temporária Especial 
nomeada pela Portaria 019/2015 possa exarar parecer ao Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica nº 001/2015-001-014 e este ter sua tramitação reiniciada de forma democrática, 
alertando que, caso persista a situação, acionará a Assessoria Jurídica da Câmara para 
tomar as medidas necessárias. Iniciando a tramitação da ordem do dia, o Presidente 
solicitou e o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Temporária 



 

 

Especial nomeada pela Portaria 028 ao Veto Parcial aposto pelo Prefeito ao Projeto de 
Lei nº 008/2015 – 005-014, que Dispõe sobre o Conselho Municipal da Juventude de 
Salinas - CMJ e dá outras providências. Considerando o parecer da Comissão que 
concluiu pela manutenção do Veto, o Presidente colocou o Veto em primeira discussão. 
Não havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou o Veto em primeira 
votação, recebendo o mesmo onze votos favoráveis. A segunda discussão foi dispensada 
e em segunda votação, o veto novamente recebeu onze votos favoráveis, sendo 
declarada a sua manutenção. Vale ressaltar que o Vereador Dorivaldo Ferreira se 
encontrava ausente do Plenário no momento das votações. Na continuidade dos 
trabalhos, Presidente comunicou a tramitação do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 
009/2015-006-014, que Autoriza abertura de crédito especial para execução de despesas 
com Museu da Cachaça e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal, o qual 
se encontrava sob vistas do Vereador Fernandes Vicente. Com a dispensa das 
discussões, o Plenário apreciou e aprovou o Substitutivo por doze votos, na primeira e na 
segunda votação. Com a aprovação do Substitutivo, a mesa Diretora apresentou a 
Redação Final, a qual foi colocada sob apreciação do Plenário, sendo aprovada por doze 
votos favoráveis, em única votação. Na continuidade dos trabalhos, o Secretário fez a 
apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei Complementar nº 004/2015-004-014, 
que Dispõe sobre o parcelamento do solo rural para chacreamento particular no Município 
de Salinas e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 
014/2015-009-014, que Dispõe sobre a escala de plantão noturno de farmácias e 
drogarias, e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Após a 
apresentação, o Presidente encaminhou os Projetos à apreciação das comissões 
competentes. O Presidente ainda solicitou das lideranças a indicação de membros para 
comporem uma comissão temporária especial para apreciação do Projeto de Resolução 
nº 002/2015, que Dispõe sobre alteração no Regimento Interno e dá outras providências, 
de autoria dos Vereadores Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Fernandes Vicente Oliveira, 
João de Deus Teixeira de Oliveira, Rosineide Aparecida Simões Pinho e Vilmar de Pinho 
Almeida. O Vereador Vilmar de Pinho, Líder do Bloco Parlamentar PP-PRP-PSC indicou o 
Vereador João de Deus. Atendendo à solicitação do Presidente, o Secretário fez a leitura 
das seguintes matérias: Indicação nº 095/2015 – 018-012, de autoria do Vereador Thiago 
Durães de Carvalho, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a 
necessidade de patrolar e cascalhar a ladeira da Comunidade de Malhada Nova, nas 
proximidades da propriedade de "Seu Jovi"; Indicação nº 096/2015 – 019-012, de 
autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual indica ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal a necessidade de construir uma nova ponte na Comunidade 
de Malhada Nova (nas propriedades da Igreja Congregação Cristã no Brasil); 
Requerimento nº 038/2015-014-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, 
através do qual requer da Presidência da Câmara que seja promovida uma Audiência 
Pública para debate sobre as condições de trabalho e a questão da insalubridade dos 
Servidores Públicos Municipais do município de Salinas; Requerimento nº 039/2015, de 
autoria da Comissão Permanente de Serviços Públicos Municipais, através do qual requer 
da Presidência da Câmara que seja realizada nesta Casa Legislativa uma Audiência 
Pública pautada na apresentação dos trabalhos desenvolvidos até o presente momento 
da referida comissão, para oportunizar a população tomar ciência acerca da problemática 
dos recursos hídricos e impactos ambientais vinculados ao esgotamento sanitário 
prestado no Município, bem como promover a viabilização da obtenção de recursos e 
materiais para agregar informações ao trabalho desta comissão; Moção nº 015/2015 – 
001-008, de autoria do Vereador João de Deus Teixeira de Oliveira, através da qual 
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requer que seja consignado um Voto de Aplauso ao Diretor Presidente da Empresa 
Ferreti Incorporações Imobiliárias, Reginaldo Ferreira Tiago, pela doação de um terreno 
localizado no bairro Belvedere, com área de 14.585,50 m2, para construção do Campus 
Regional da Unimontes em Salinas. Após a leitura, as matérias foram colocadas em única 
discussão, separadas por autoria. Vale ressaltar que os Vereadores Thiago Durães, Eilton 
Santiago, Douglas Gomes, Edna Sarmento, Fernandes Vicente, João de Deus e Vilmar 
de Pinho, fizeram uso da palavra. Em única votação, as matérias foram aprovadas da 
seguinte forma: as Indicações receberam onze votos favoráveis, considerando a ausência 
do Vereador Julimar de Oliveira do Plenário no momento da votação; os Requerimentos e 
a Moção receberam dez votos favoráveis, considerando a ausência dos Vereadores 
Julimar de Oliveira e Osmário Martins do Plenário, no momento da votação. O Presidente 
colocou a palavra franca e o Vereador Dorivaldo Ferreira fez uso da mesma. Não 
havendo mais nada a tratar, o Presidente encerrou a reunião às vinte horas e cinquenta 
minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e discutida, se achada 
conforme, será assinada. 
 


