Câmara Municipal de Salinas
Ata da primeira Reunião Extraordinária da primeira 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 quatorze
de janeiro do ano de dois mil e treze, 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, Osmário Martins Oliveira, Rosineide Aparecida Simões Pinho, Thiago Durães
de Carvalho e Vilmar de Pinho Almeida, em atendimento à convocação do Presidente da Câmara
Vereador Dorivaldo Ferreira, para apreciação das seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar nº
001/2013-001-014, que “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 e Projeto de Lei Complementar nº 002/2013001-015, 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. Constatando quórum, o Presidente
declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica, feita pelo
Vereador Douglas Gomes. Inicialmente o Presidente agradeceu a presença de todos, especialmente do
Vice-Prefeito Sebastião Martins dos Santos, o qual foi convidado a compor a Mesa. Em seguida o
Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi colocada em discussão. A
Vereadora Edna Sarmento ressalvou que na sua fala, quando da discussão do Requerimento nº 001/2013001-009, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira, solicitou do Presidente a realização de uma
audiência pública, com a participação do pessoal do ITER, para prestar informações necessárias sobre
legitimação de terras no Município de Salinas. Considerando a ressalva, a ata foi declarada aprovada e
assinada por todos os vereadores presentes. Logo após, o Secretário fez a leitura das correspondências
recebidas, a saber: Comunicados do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos
financeiros em favor do Município de Salinas; Carta do Vereador Osmário Martins Oliveira informando a
sua eleição para Presidente e do Vereador Fernandes Vicente Oliveira para Relator da Comissão
Permanente de Serviços Públicos Municipais e a fixação do dia e horário das reuniões ordinárias, sendo
às oito horas e trinta minutos, na terça feria após a Sessão Plenária da Câmara, se houver matéria de
competência da mesma; Carta do Vereador Thiago Durães de Carvalho informando a sua eleição para
Presidente e do Vereador João de Deus para Relator da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e
Redação e a fixação do dia e horário das reuniões ordinárias, sendo às nove horas e trinta minutos, na
terça feria após a Sessão Plenária da Câmara, se houver matéria de competência da mesma; Carta do
Vereador Vilmar de Pinho Almeida informando a sua eleição para Presidente e do Vereador Thiago
Durães para Relator da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e a fixação
do dia e horário das reuniões ordinárias, sendo às dez horas e trinta minutos, na terça feria após a Sessão
Plenária da Câmara, se houver matéria de competência da mesma. Também foi feita a leitura do
Requerimento 002/2013-001, de autoria de seis Vereadores, o qual requer a convocação desta Reunião
Extraordinária. Iniciando a tramitação da Pauta da reunião, o Presidente solicitou e o Secretário fez a
leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2013-001-014,
que “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, o Presidente colocou o
Projeto em única discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou o Projeto
em única votação, recebendo o mesmo doze votos favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e na
segunda votação, o Projeto novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na
continuidade dos trabalhos, o Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas
comissões permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2013-001-015, que “Altera dispositivos
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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. Considerando os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o
Projeto em primeira discussão. O Vereador Douglas Gomes solicitou vistas do mesmo, tendo o seu
pedido deferido pelo Presidente. Com a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 001/2013-001014, a Mesa Diretora elaborou a Redação Final ao mesmo, a qual foi colocada sob apreciação, sendo
aprovada por unanimidade em única votação. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezenove horas e cinquenta e cinco minutos e para
constar lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, se achada conforme, será assinada.

