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Ata da décima primeira Reunião Ordinária 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 cinco minutos do dia três de 

junho 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. Constatando a presença de todos os Vereadores, o Presidente 

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

bíblica, feita pela Vereadora Edna Sarmento. Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata 

da reunião extraordinária realizada em vinte e quatro de maio do corrente ano, a qual foi colocada sob 

apreciação e não havendo ressalvas foi declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. Em seguida foi 

feita 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; Ofício nº 328/2013, de 

autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha resposta ao ofício 

056/2013 da Presidência da Câmara, que solicita informações sobre o concurso público 001/2011; Ofício 

nº 331/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha respostas quanto às indicações dos 

Vereadores, aprovadas pela Câmara; Ofício 329/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual 

encaminha resposta ao Ofício 033/2013, de autoria da Presidência da Câmara, que solicita informações 

acerca da implantação do serviço de abastecimento de água potável na comunidade de Santa 

Rosa/Ourives-Ribeirão; Ofício 335/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha cópia 

das Leis 2.351 a 2.353, devidamente sancionadas; Ofícios 336 e 358/2013, de autoria do Prefeito 

Municipal, através dos quais encaminha Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 0001/2013, de 

autoria dos Técnicos em Radiologia do Hospital Municipal Osvaldo Prediliano Santana, através do qual 

pleiteiam direito trabalhista. Também foi lido o Parecer Jurídico emitido pelo Assessor Jurídico da 

Câmara, Doutor Edivan Rodrigues dos Santos ao Projeto de Lei 017/2013-014-014, que Institui a Política 

Municipal da Cultura Gospel e da Paz no Município de Salinas e dá outras providências, de autoria do 

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

Emenda à Lei Orgânica nº 001/2013, que Dá nova redação ao art. 28 da Lei Orgânica Municipal, de 

autoria do Vereador Vilmar de Pinho em segundo turno, colocando o mesmo em primeira discussão. Não 

havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou o Projeto em primeira votação, recebendo o 

mesmo doze votos favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e em segunda votação, o Projeto 

novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado no segundo turno. Em seguida o 

Presidente anunciou a tramitação do Projeto de Lei nº 017/2013-014-014, que Institui a política municipal 

da cultura gospel e da paz no município de Salinas e dá outras providências, de autoria do Prefeito 

Municipal, o qual se encontrava sob vistas da Vereadora Edna Sarmento. A palavra foi concedida 

inicialmente à vereadora Edna Sarmento e na primeira discussão ao Vereador Eilton Santiago que 

solicitou o sobrestamento do Projeto. Ouvido o Plenário, este aprovou o pedido de sobrestamento. Na 

continuidade da reunião, o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão de Finanças ao 

Projeto de Lei nº 018/2013-015-014, que Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.342, de 22 de fevereiro 

de 2013, que Autoriza concessão de auxílios e contribuições e contém outras providências, de autoria do 

Prefeito Municipal. Considerando os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o Projeto em primeira 

discussão. O Vereador André Santana fez uso da Palavra declarando o seu voto contrário. Na primeira 

votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis e um contrário. Na segunda discussão as Vereadoras 

Edna Sarmento e Etelvina Ferreira e o Vereador Eilton Santiago fizeram uso da palavra. Na segunda 

votação, o Projeto novamente recebeu onze votos favoráveis e um voto contrário, sendo declarado 

aprovado. Na continuidade dos trabalhos, o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão de 

Finanças ao Projeto de Lei nº 019/2013-016-014, que Altera o caput do artigo 14 da Lei Municipal nº 



 
Câmara Municipal de Salinas 

 

 

2.334, de 14 de dezembro de 2012, que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de 

Salinas/MG, estima receita e fixa despesa para o exercício de 2013, nos termos da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e contém outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Considerando os pareceres 

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

favoráveis, na primeira e na segunda votação. A seguir, o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela 

comissão temporária especial ao Projeto de Resolução nº 001/2013, que Altera o artigo 114 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Salinas, de autoria dos Vereadores Vilmar de Pinho Almeida, Osmário 

Martins Oliveira, Eilton Santiago Soares, Edna Sarmento Barros, Thiago Durães de Carvalho. Com o 

parecer favorável, o Projeto foi colocado em primeira discussão. Não havendo manifestação dos 

Vereadores, o Projeto foi colocado em primeira votação, recebendo doze votos favoráveis. A segunda 

votação foi dispensada e em segunda votação, o Projeto novamente recebeu doze votos favoráveis. Com a 

aprovação dos Projetos, a Mesa Diretora apresentou Redação Final aos mesmos, a qual foi colocado sob 

apreciação do Plenário, recebendo doze votos favoráveis e declarada a sua aprovação. Na continuidade 

dos trabalhos, o Presidente solicitou e o Secretário fez a apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de 

Lei nº 020/2013-017-014, que Autoriza abertura de crédito especial para construção de UBS e dá outras 

providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 021/2013-018-014, que Autoriza 

abertura de crédito especial e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Após a 

apresentação, o Presidente encaminhou os Projetos à apreciação das comissões competentes. A pedido do 

Vereador João de Deus, foi concedido um interstício de dez minutos. Retornando aos trabalhos, o 

Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 101/2013-024-013, de autoria do Vereador 

Vilmar de Pinho Almeida, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade 

de solicitar à COPASA que estenda a rede de coleta de esgoto aos Bairros Betel e Ebenezer; Indicação nº 

102/2013-025-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual Indica ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal a necessidade de solicitar à CEMIG que estenda a rede elétrica ao Bairro 

Ebenezer; Indicação nº 103/2013-013-007, de autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através da 

qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar o patrolamento e 

cascalhamento na estrada da Comunidade de Marimbondo; Indicação nº 104/2013-004-006, de autoria da 

Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de celebrar convênios com Associações Rurais que especifica; Indicação nº 105/2013-005-

006, de autoria da Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, através da qual Indica ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de providenciar reparos nos veículos de transporte da saúde que 

atende o Distrito de Nova Fátima e Comunidades circunvizinhas deste Município; Indicação nº 106/2013-

003-008, de autoria do Vereador João de Deus Teixeira de Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar um I.M.L na nossa cidade; Requerimento nº 

021/2013-003-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através do qual requer do Chefe do 

Poder Executivo Municipal que se faça cumprir o Código de Posturas do Município sob pena de 

responsabilidade; Requerimento nº 022/2013-002-010, de autoria da Vereador Osmário Martins Oliveira, 

através do qual requer da Presidência da Câmara que seja feita uma convocação ao Chefe de 

Departamento da Defesa Civil, Senhor Silvânio Batista Costa, para comparecer em reunião da Câmara 

Municipal, para esclarecimentos sobre a situação das atividades desenvolvidas na zona urbana e rural 

devido ao longo período de estiagem no nosso Município. Após a leitura, as matérias foram colocadas em 

única discussão, destacadas por autoria. Fizeram uso da palavra os Vereadores Edna Sarmento, Douglas 

Gomes e Eilton Santiago. Em única votação as matérias receberam doze votos favoráveis. Em seguida o 

Presidente colocou a palavra franca, fazendo uso da mesma aos Vereadores Edna Sarmento, Etelvina 

Ferreira, Eilton Santiago, Thiago Durães e o Presidente Dorivaldo. O Vereador Vilmar de Pinho afirmou 

que assinou indevidamente na ata da reunião anterior. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 



 
Câmara Municipal de Salinas 

 

 

declarou encerrada a reunião, às vinte e uma horas e quarenta minutos. Para constar lavrou-se a presente 

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


