
 

 

Ata da terceira Reunião Extraordinária da terceira sessão legislativa da legislatura de dois 

mil e treze a dois mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas, convocada pelo 

Presidente André Santana Pizarro, nos termos do Inciso II, do artigo 104 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Salinas, para apreciação dos seguintes Projetos: 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, em 2º Turno; 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; 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" - Financiamento de obras de infraestrutura urbana, 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" - Aquisição de máquinas e equipamentos, de autoria 

do Prefeito Municipal e 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 2015, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e contém outras 

providências", de autoria do Prefeito Municipal. Às dez horas e dez minutos do dia dois de 

dezembro 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, José Milton de Oliveira Reis, Osmário Martins de 

Oliveira, Rosineide Aparecida Simões Pinho e Vilmar de Pinho Almeida. Constatando 

quórum, o Presidente declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional 

Brasileiro e uma leitura bíblica, feita pela Vereadora Edna Sarmento Barros. Inicialmente o 

Presidente registrou a presença do ex-vereador João Marcos Costa Pinho e solicitou ao 

Secretário Douglas Gomes, fazer a leitura da ata da vigésima terceira reunião ordinária 

realizada em dezesseis de novembro de dois mil e quinze, a qual foi colocada em 

discussão. Não havendo ressalvas, a ata foi declarada aprovada e assinada por todos os 

vereadores presentes. Na continuidade da reunião, o Secretário fez a leitura das 

seguintes correspondências: Ofício nº 340/2015 - Procuradoria Jurídica, de autoria do 

Prefeito Municipal, através do qual solicita a adoção de regime de urgência para que os 

Projetos de Lei nº 030/2015-017-014 e 031/2015-018-014, tenham tramitação abreviada; 

Ofícios nº 342/2015 - Procuradoria Jurídica, de autoria do Prefeito Municipal, através do 

qual encaminha cópia da Lei Complementar nº 43 e da Lei nº 2.459, devidamente 

sancionadas; Ofício nº 348/2015 - Procuradoria Jurídica, de autoria do Prefeito Municipal, 

pelo qual encaminha resposta ao Ofício nº 0165/2015 - Presidência da Câmara, o qual 

solicita informações sobre a Lei nº 2.429, de 22 de setembro de 2014, que dispõe sobre a 

autorização de concessão a terceiros de horas máquinas; Ofício nº 1.644/2015, de autoria 
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do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Salinas, Doutor Daniel Teodoro Mattos 

da Silva, pelo qual requisita relação dos servidores da Câmara, aptos a comporem a lista 

de jurados do Tribunal do Júri desta Comarca para o ano de 2016; Ofício nº 806/2015, de 

autoria da Promotora de Justiça Doutora Liliane Kissila Avelar Lessa, pelo qual comunica 

que a representação, reclamação ou notícia registrada como Notícia de Fato na 1ª 

Promotoria de Justiça, sob o número MPMG-0580.15.000226-1, solicitando a atuação do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais foi encerrada; Ofício nº 509/2015, de autoria 

do Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, Senhor Glenio Martins de Lima 

Mariano, pelo qual encaminha resposta ao Ofício 0041/2015 - Presidência da Câmara, 

que encaminhou cópia do Requerimento nº 0016/2015, de autoria do vereador Julimar de 

Oliveira Filho; Ofício nº 77/2015, de autoria do Advogado-Geral Adjunto do Estado, Doutor 

Sérgio Pessoa de Paula Castro, pelo qual encaminha resposta ao Requerimento no 

0016/2015, de autoria do vereador Julimar de Oliveira Filho; Ofício nº 035/2015, de 

autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, pelo qual solicita que os Projetos de Lei 

030/2015-017-014 e 031/2015-018-014, sejam encaminhados à Assessoria Jurídica para 

emissão de pareceres e Ofício nº 038/2015, de autoria da Vereadora Edna Sarmento 

Barros, pelo qual comunica visita à Empresa Assolar Energy Projetos e Serviços Ltda. 

Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente comunicou a tramitação do 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. O Presidente colocou o Projeto em primeira 

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

votação do primeiro turno, o Projeto recebeu onze votos favoráveis. Também não houve 

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

onze votos favoráveis, sendo declarado aprovado no segundo turno. Em seguida 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, o qual aprovado por dez votos favoráveis e dois contrários na primeira 

votação e se encontrava sobrestado, a pedido do Vereador João de Deus Teixeira. 

Dispensada a segunda discussão, o projeto recebeu, em segunda votação, 10 votos 

favoráveis e um contrário, sendo declarado aprovado pelo Presidente da Câmara. Dando 

continuidade a reunião, o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura dos pareceres 

emitidos pelas comissões ao 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" - Financiamento de obras de infraestrutura urbana, de 

autoria do Prefeito Municipal. Considerando os pareceres favoráveis das comissões, o 

Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, momento em que o Vereador 

Douglas Gomes solicitou vistas do mesmo. Logo após, o Secretário fez a leitura dos 

pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação e 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, ao 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" - Aquisição de máquinas e equipamentos, 

de autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o 

Projeto em primeira discussão, momento em que o Vereador Douglas Gomes solicitou 

vistas do mesmo. Na sequência dos trabalhos, o Presidente comunicou a tramitação do 

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 2015, nos 

termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e contém outras providências", de autoria do 

Prefeito Municipal, solicitando ao Secretário fazer a leitura dos pareceres das Comissões 

Permanentes de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de 

Contas. Com os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o Projeto em primeira 

discussão, fazendo uso da palavra, o Vereador Douglas Gomes que solicitou e o 

Presidente concedeu um interstício de dez minutos. Retornando aos trabalhos, fizeram 

uso da palavra a Vereadora Edna Sarmento Barros e o Vereador João de Deus Teixeira. 

Em primeira votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis. Na segunda discussão, 

fizeram uso da palavra os Vereadores Douglas Gomes, Edna Sarmento e Osmário 

Martins, na segunda votação, o Projeto novamente recebeu onze votos favoráveis, sendo 

declarado aprovado. 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 onze votos favoráveis. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 

encerrou a reunião às onze horas e dez minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata 

que, após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 


