
 

 

Ata da vigésima terceira 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 dez minutos do dia dezesseis de novembro de dois mil e quinze, reuniram no 

Plenário da Câmara os vereadores André Santana Pizarro, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, 

Douglas Gomes Ferreira, Edna Sarmento Barros, Eilton Santiago Soares, Etelvina 

Ferreira dos Santos, Fernandes Vicente Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, 

Julimar de Oliveira Filho, Rosineide Aparecida Simões Pinho, José Milton Oliveira Reis 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 Douglas Gomes. Inicialmente o Presidente 

registrou a presença do Prefeito e do Vice Prefeito e solicitou ao Secretário fazer a leitura 

da ata da Reunião Ordinária realizada em três de novembro 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. O Vereador Osmário Martins Oliveira adentrou o 

Plenário posteriormente, sendo permitida a sua permanência pelo Presidente. Na 

continuidade da reunião, o Secretário fez a leitura das seguintes correspondências: 

Ofício nº 332/2015 - Procuradoria Jurídica, de autoria do Prefeito Municipal, através do 

qual comunica a sanção da Lei Complementar nº 42; Ofícios nº 333, 334, 335, 337 e 

338/2015 - Procuradoria Jurídica, de autoria do Prefeito Municipal, através dos quais 

encaminha Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Ofício nº 001/2015, do Presidente 

da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Vereador 

Julimar de Oliveira, através do qual comunica a realização de Audiência Pública para 

debate do Projeto de Lei nº 026/2015-014-014, que "Dispõe sobre a Lei Orçamentária 

Anual do Município de Salinas-MG, estima a receita e fixa despesa para o exercício de 

2016, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e contém outras providências", no 

dia 16 de novembro do corrente, às 09:00h, na Câmara Municipal, atendendo ao que 

dispõe a Lei 101/2000; Ofício nº 030/2015, de autoria da Vereadora Edna Sarmento, pelo 

qual solicita que seja encaminhado à Assessoria Jurídica desta Casa, o Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica nº 002/2015, que Altera o art. 33 da Lei Orgânica do Município de 

Salinas e dá outras providências, de autoria dos Vereadores Dorivaldo Ferreira, João de 

Deus, Julimar de Oliveira, Osmário Martins e Rosineide Aparecida. Iniciando a Ordem do 

Dia, o Presidente comunicou a tramitação do Parecer  emitido pela Comissão 

Processante nomeada pela Portaria nº 038/2015, o qual se encontrava sob vistas do 

Vereador Douglas Gomes, colocando o mesmo em primeira discussão. Não havendo 

manifestação dos Vereadores, o Parecer foi colocado em primeira votação, recebendo 

doze votos favoráveis. Na segunda discussão fizeram uso da palavra os Vereadores 

Douglas Gomes, João de Deus, Edna Sarmento, Milton Reis e Vilmar de Pinho. Em 

segunda votação o Parecer recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. 

Em seguida o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura do Parecer emitido pela 

Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria nº 042/2015 ao Veto Total aposto 

pelo Prefeito ao Projeto de Lei nº 016/2015-001-004, que Dispõe sobre a vedação e 

medidas a serem tomadas no âmbito da administração pública municipal em decorrência 



 

 

da prática de assédio moral, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros. Com o 

parecer favorável, o Presidente colocou o Veto em primeira discussão. Fizeram uso da 

palavra os Vereadores Edna Sarmento e Vilmar de Pinho. Em primeira votação, por doze 

votos favoráveis, o Plenário manifestou pela manutenção do Veto. Na segunda discussão 

a Vereadora Edna Sarmento fez uso da palavra e na segunda votação o Plenário decidiu 

pela manutenção do Veto, por doze votos favoráveis. Atendendo solicitação do 

Presidente, o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas Comissões ao Projeto 

de Lei 026/2015-014-014, que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de 

Salinas-MG, estima a receita e fixa despesa para o exercício de 2016, nos termos da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e contém outras providências, de autoria do Prefeito 

Municipal. Considerando os pareceres favoráveis, 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, considerando a 

ausência dos Vereadores Fernandes Vicente, Edna Sarmento e Etelvina Ferreira do 

Plenário, no momento da votação. A segunda discussão foi dispensada e na segunda 

votação o Projeto recebeu dez votos favoráveis, considerando a ausência das Vereadoras 

Edna Sarmento e Etelvina Ferreira do Plenário no momento da votação. Na continuidade 

dos trabalhos, o Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura do Parecer emitido pela 

Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria 047 ao Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica nº 002/2015, que Altera o art. 33 da Lei Orgânica do Município de Salinas e dá 

outras providências, de autoria dos Vereadores Dorivaldo Ferreira de Oliveira, João de 

Deus Teixeira de Oliveira, Julimar de Oliveira Filho, Osmário Martins Oliveira e Rosineide 

Aparecida Simões Pinho. Com o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em 

primeira discussão do primeiro turno. Não houve manifestação dos Vereadores. Na 

primeira votação do primeiro turno, o Projeto recebeu doze votos favoráveis. Também não 

houve manifestação na segunda discussão e na segunda votação, o Projeto novamente 

recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado no primeiro turno. Em seguida 

o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura dos pareceres emitidos pelas 

Comissões ao Projeto de Lei Complementar nº 007/2015-006-014, que Extingue, 

transforma e cria cargos do Quadro Geral de Cargos de Provimento Efetivo de Salinas e 

altera dispositivos da Lei Complementar nº 27, de 20 de janeiro de 2012, que institui o 

Plano de Cargos e Salários da Administração Pública Direta e Indireta do Município de 

Salinas e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres 

favoráveis e com a dispensa das discussões, o Plenário apreciou e aprovou o Projeto por 

doze votos favoráveis, em primeira e segunda votação. Considerando o disposto no 

parágrafo quinto do artigo oitenta e oito do Regimento Interno da Câmara, o Presidente 

comunicou a tramitação do Projeto de Lei 027/2015, que Dispõe sobre o rodízio de 

plantões dos estabelecimentos farmacêuticos no município de Salinas e dá outras 

providências, de autoria da Comissão Permanente de Serviços Públicos Municipais, 

colocando o mesmo em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os Vereadores Edna 

Sarmento, Vilmar de Pinho, Julimar de Oliveira, André Santana, Eilton Santiago, 

Fernandes Vicente, Dorivaldo Ferreira e João de Deus. Em primeira votação, o Projeto 

http://camarasalinas.mg.gov.br/uploads/artigos/projeto_de_lei_complementar_007-2015-006-014_-_extinque,_transforma_e_cria_cargos_do_quadro_geral_de_cargos_de_provimento_efetivo_de_salinas....pdf


 

 

recebeu dez votos favoráveis e dois contrários. Ao ser anunciada a segunda discussão, o 

Vereador João de Deus requereu o sobrestamento da votação do mesmo. O Presidente 

consultou o Plenário e este aprovou o sobrestamento. Após a aprovação dos Projetos, a 

Mesa Diretora apresentou a Redação Final dos mesmos, a qual foi submetida ao Plenário 

e aprovada em única votação por doze votos favoráveis. Em seguida foram apresentados 

os seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 029/2015-016-014, que Dispõe sobre o 

recolhimento de pilhas e baterias usadas, objetivando dar destinação final adequada às 

mesmas e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 

030/2015-017-014, que Autoriza o Município de Salinas a contratar com o BDMG, 

operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências, de autoria do 

Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 031/2015-018-014, que Autoriza o Município de 

Salinas a contratar com o BDMG, operações de crédito com outorga de garantia, e dá 

outras providências; Projeto de Lei nº 032/2015-019-014, que Altera o caput do artigo 15 

da Lei Municipal 2.433, de 25 de novembro de 2014, que Dispõe sobre a Lei 

Orçamentária Anual do Município de Salinas/MG, estima a receita e fixa despesa para o 

exercício de 2014, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e contém outras 

providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 033/2015-020-014, que 

Assegura às entidades que menciona o direito à utilização do espaço físico das unidades 

de ensino municipais, de autoria do Prefeito Municipal. Após a apresentação, o Presidente 

encaminhou os Projetos à apreciação das comissões competentes. Logo em seguida 

foram apresentadas as seguintes matérias: Requerimento nº 051/2015, de autoria da 

Comissão Permanente de Serviços Públicos Municipais, através do qual requer a 

realização de mais duas análises de água coletada na estação de captação e outra 

coletada nas torneiras para consumo; Requerimento nº 052/2015–008-004, de autoria da 

Vereadora Edna Sarmento Barros, através do qual requer que seja encaminhado ao 

Prefeito Municipal, relatório com todas as solicitações para manutenções de lâmpadas 

queimadas e o andamento para que seja cobrado da Empresa ASSOLAR, responsável 

pelos serviços, a cumprir com os prazos contratuais, conforme cópia em 

anexo; Requerimento nº 053/2015–009-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento 

Barros, através do qual requer que seja solicitado da Prefeitura Municipal de Salinas, o 

cadastro dos túmulos e seus respectivos requerentes, para que esta Casa possa através 

da Comissão de Serviços Públicos Municipais, formular e sugerir um condomínio 

representado pelos familiares dos falecidos, para buscar a participação dos mesmos na 

elaboração de normas para administrar o Cemitério, no que tange à segurança e limpeza 

do local e a preservação dos túmulos, com a colaboração de ambas as 

partes; Requerimento nº 054/2015–010-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento 

Barros, através do qual requer da Presidência da Câmara que seja encaminhado a todos 

os órgãos ambientais do município, do estado e da federação, parecer dos relatórios de 

ensaio emitidos pelo LAAE, laboratório de análise de água e afluentes Ltda. referentes 

coletas de nº 5219, 5295 que constata a água do rio Salinas imprópria para o consumo 

humano e que seja solicitada da Secretaria Municipal de Saúde informações sobre o alto 

índice de atendimento no Hospital Municipal, de pacientes com patologia gastrointestinal 



 

 

(disenterias, vômitos) para que possa encaminhar à Secretaria Estadual as notificações 

para pedido de providências junto à empresa COPASA e COPANOR; Moção nº 026/2015 

– 009-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual requer que 

seja consignado um Voto de Aplauso à Empresa Transnorte pela oferta de passagens de 

cortesia aos atletas infante juvenil para teste na cidade de Santa Luzia, no América 

Futebol Clube; Moção nº 027/2015 – 009-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento 

Barros, através da qual requer que seja consignado um Voto de Aplauso ao Dr. João 

Carlos Rodrigues Pena, proprietário da Clínica Cardiocenter (Centro Cardiológico de 

Salinas), pela concessão de avaliações cardiológicas dos atletas infante juvenil para 

participarem do teste na cidade de Santa Luzia, no América Futebol Clube. Cumpre 

anotar que os Requerimentos 052, 053 e 054 foram inseridos na pauta pelo Presidente. 

Após a apresentação, com a dispensa da discussão, o Presidente colocou as matérias em 

única votação, sendo as mesmas aprovadas da seguinte forma: Requerimento nº 051 foi 

aprovado por onze votos favoráveis considerando a ausência da Vereadora Etelvina do 

Plenário no momento da votação; o Requerimentos nº 052 , 053 e 054 foi aprovado por 

dez votos favoráveis, considerando a ausência dos Vereadores Eilton Santiago e Etelvina 

Ferreira do Plenário, no momento da votação. As Moções foram aprovadas por onze 

votos favoráveis, considerando a ausência da Vereadora Etelvina do Plenário, no 

momento da votação. Na sequência da reunião, o Presidente concedeu a palavra aos 

Vereadores Milton Reis e Julimar de Oliveira como Oradores Inscritos. Não havendo mais 

nada a tratar, o Presidente encerrou a reunião às vinte e duas horas e vinte minutos. Para 

constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e discutida, se achada conforme, será 

assinada. 


