
 

 

Ata da quarta 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 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 e 

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. Às dez horas e 

quinze minutos do dia dezessete 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, 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 pelo Vereador Eilton Santiago. Inicialmente o 

Presidente solicitou ao Secretário Douglas Gomes, fazer a leitura da ata da terceira 

reunião extraordinária realizada em dois de dezembro 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 349/2015 - Procuradoria Jurídica, de autoria do 

Prefeito Municipal, através do qual encaminha resposta ao Ofício nº 0166/2015 - 

Presidência da Câmara, o qual solicita informações sobre a situação da construção da 

rede de esgoto do Bairro Betel; Ofício nº 354/2015 - Procuradoria Jurídica, de autoria do 

Prefeito Municipal, através do qual solicita a convocação desta Reunião Extraordinária; 

Ofício nº 359/2015 - Procuradoria Jurídica, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual 

encaminha cópia das Leis 2.460 e 2.461, devidamente sancionadas; Ofício nº 1.809/2015, 

da Caixa Econômica Federal, pelo qual notifica o crédito de recursos financeiros em favor 

do Município de Salinas; Ofício nº 18/2015, de autoria do Gerente Regional da Emater de 

Salinas, Senhor Tiago Hebert Ribeiro Souza, pelo qual agradece a parceria e convida 

para solenidade de comemoração de sessenta e sete anos da Emater; Comunicação 

Externa nº 0379/2015, do Gerente do Distrito Regional da Copasa de Salinas, Senhor 

Flávio Lúcio Vita, através da qual comunica o seu desligamento da empresa em função da 

adesão ao Programa de Desligamento Voluntário Incentivado e agradece pelo apoio 

recebido durante a sua gestão. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente comunicou a 

tramitação do 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, o qual se encontrava sob vistas do Vereador Douglas Gomes. Na primeira 

discussão, os Vereadores Douglas Gomes, Eilton Santiago, Dorivaldo Ferreira, Edna 

Sarmento, Vilmar de Pinho e Milton Reis, fizeram uso da palavra. Na primeira votação, o 
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Projeto recebeu dez votos favoráveis. Na segunda discussão, apenas o Vereador Douglas 

Gomes fez uso da palavra. Na segunda votação, o Projeto novamente recebeu dez votos 

favoráveis, sendo declarado aprovado. Em seguida o Presidente anunciou a tramitação 

do 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, o qual se 

encontrava sob vistas do Vereador Douglas Gomes. Com a dispensa da primeira 

discussão, o Presidente colocou o Projeto em primeira votação, recebendo o mesmo dez 

votos favoráveis. Na segunda discussão o Vereador Eilton Santiago fez uso da palavra e 

na segunda votação, o Projeto novamente recebeu dez 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 dez 

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. 


