
 

 

Ata da terceira reunião ordinária da quarta 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 primeiro de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram no Plenário 

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

Gomes Ferreira, Eilton Santiago Soares, Etelvina Ferreira dos Santos, Fernandes Vicente 

Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, Julimar de Oliveira Filho, Osmário Martins 

Oliveira, Rosineide Aparecida Simões Pinho, José Milton Oliveira Reis e Vilmar de Pinho 

Almeida. Cumpre anotar que a Vereadora Edna Sarmento Barros enviou atestado médico 

à Mesa justificando a sua ausência. Constatando quórum, o Presidente André Santana 

declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura 

bíblica feita pelo Vereador Julimar de Oliveira. Inicialmente o Secretário Douglas Gomes 

fez a leitura da ata da Reunião Ordinária realizada em dezoito de janeiro de dois mil e 

dezesseis, a qual foi colocada sob apreciação do Plenário e não havendo ressalvas, foi 

declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. Também foi feita a leitura da ata da 

Reunião Extraordinária realizada em dezenove de janeiro de dois mil e dezesseis, a qual 

foi apreciada e não havendo ressalvas, foi declarada aprovada e assinada. Em seguida o 

Secretário fez a leitura das seguintes correspondências: Ofícios da Caixa Econômica 

Federal, informando a liberação de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; 

Ofícios nº 02 e 005/2016 - Procuradoria Jurídica, de autoria do Prefeito Municipal, através 

dos quais encaminha cópias das Leis 2.464 a 2.467, devidamente sancionadas; Ofício nº 

5294/2016, de autoria do Superintendente do IBAMA, Senhor Marco Tulio Simões Coelho, 

através do qual presta informações referentes a requerimento protocolizado nesse órgão; 

Ofício nº 415/2015, de autoria do Senhor Gilmar da S. Medeiros, Delegado da Receita 

Federal do Brasil em Montes Claros, pelo qual presta informações ao Prefeito com cópia 

para o Presidente da Câmara, referente às demandas do serviço de regularização de 

obras de construção civil, mediante a Declaração de Regularização de Construção Civil – 

DISO; Ofício nº 003/2016 - Procuradoria Jurídica, de autoria do Prefeito Municipal, através 

do qual solicita cópia do áudio, do vídeo (se houver), da ata e da lista de presença da 

reunião que ocorreu na sede da Câmara, no dia 19.01.2016, com a participação do 

Prefeito, bem como informação da razão pela qual foi sustado cheque emitido pela 

Câmara Municipal, referente à restituição ao Município do saldo de recursos não 

utilizados pelo Legislativo no exercício de 2015. Antes de iniciar a Ordem do Dia, o 

Presidente esclareceu aos Vereadores e ao público presente sobre a devolução do 

cheque emitido pela Câmara Municipal, referente à restituição ao Município do saldo de 

recursos não utilizados pelo Legislativo no exercício de 2015, objeto de questionamento 

do Prefeito Municipal. Iniciando a tramitação da Ordem do Dia, o Presidente comunicou a 

tramitação do Projeto de Lei nº 034/2015-021-014, que Autoriza concessão de auxílios e 

contribuições e contém outras providências, de autoria do Prefeito Municipal, o qual se 

encontrava sob vistas do Vereador Fernandes Vicente, colocando-o em primeira 

discussão. Os Vereadores Douglas Gomes e João de Deus fizeram uso da palavra, sendo 

que este último requereu verbalmente o sobrestamento da tramitação do Projeto. O 

Presidente colocou o requerimento em única votação, recebendo o mesmo dez votos 



 

 

favoráveis e um contrário, sendo considerado aprovado. Na continuidade da reunião o 

Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões 

ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2016-001-015, que Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 007, de 20 de setembro de 2006, que Dispõe sobre o Quadro de 

Pessoal da Câmara Municipal de Salinas/MG e estabelece diretrizes aos servidores e dá 

outras providências, de autoria da Mesa Diretora da Câmara. Com os pareceres 

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

primeira e segunda votação, por dez votos favoráveis, considerando a ausência do 

Vereador João de Deus do Plenário, no momento das votações. Em seguida o Secretário 

fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao Projeto de Resolução nº 

001/2016-001-015, que Dispõe sobre a atualização monetária dos subsídios dos 

Vereadores da Câmara Municipal de Salinas e dá outras providências, de autoria da Mesa 

Diretora da Câmara. Vale ressaltar que as comissões emitiram pareceres favoráveis ao 

Projeto, sendo o mesmo colocado em primeira discussão pelo Presidente. Não havendo 

manifestação, o Presidente colocou o Projeto em primeira votação, recebendo o mesmo 

oito votos favoráveis e três contrários. A segunda discussão também foi dispensada e em 

segunda votação o Projeto novamente recebeu oito votos favoráveis e três contrários, 

sendo declarado aprovado. Com a aprovação dos Projetos, foi dada Redação Final aos 

mesmos, a qual foi submetida à apreciação do Plenário e aprovada por onze votos 

favoráveis, em única votação. Não havendo Projetos a serem apresentados, o Secretário 

fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 013/2016 – 003-007, de autoria do 

Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de providenciar junto à Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais - COPASA, a instalação de duas redes de esgoto na rua Neide Costa e na rua 

Gabriel Luiz Pinho, no Bairro Esplanada; Indicação nº 014/2016 – 004-007, de autoria do 

Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de manutenção na cerca de proteção do campo de futebol do 

Nova Esperança; Indicação nº 015/2016 – 001-012, de autoria do Vereador José Milton 

Oliveira Reis, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de realizar a recuperação da estrada rural que dá acesso à Comunidade de 

Serra dos Bois; Requerimento nº 002/2016 – 002-003, de autoria do Vereador Douglas 

Gomes Ferreira, através do qual requer que seja promovido um seminário para abordar 

sobre a importância da equipe interdisciplinar no tratamento do Espectro Autista; 

Moção nº 005/2016-001-011, de autoria da Vereadora Rosineide Aparecida Simões 

Pinho, através da qual requer que seja consignado na ata dos trabalhos desta Sessão, 

um Voto de Profundo Pesar, pelo falecimento da Sra. Etelvina Moreira Pinho, ocorrido em 

24/01/2016. Após a apresentação, o Presidente colocou as matérias em apreciação, 

separadas por autoria, sendo todas aprovadas por onze votos favoráveis, sem discussão. 

O Presidente comunicou a realização de uma reunião com o Promotor para tratar sobre a 

gestão de resíduos sólidos em Salinas, em três de fevereiro do corrente, às nove horas, 

no Auditório da Câmara. Logo em seguida o passou-se à palavra franca, fazendo uso da 

mesma o Vereador Douglas Gomes. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente 
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declarou encerrada a reunião, às vinte horas e vinte minutos e para constar, lavrou-se a 

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


