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Ata da décima segunda 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 quinze minutos do dia 

dezessete 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 Etelvina Ferreira. Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura da 

ata da reunião extraordinária realizada em dez de junho do corrente ano, a qual foi colocada sob 

apreciação. A Vereadora Edna Sarmento ressalvou que passou a carta do Senhor Inael Francisco da Silva 

às mãos da Secretária Elizabeth Magalhães, para que mesma tomasse as devidas providências, por se 

tratar de uma pessoa carente, portadora de câncer. Considerando a ressalva, a ata foi declarada aprovada e 

assinada pelos Vereadores. Em seguida foi feita a leitura das correspondências recebidas, a saber: Ofício 

nº 398/2013, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha cópia da 

Lei 2.356, devidamente sancionada; Ofício nº 411/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual 

encaminha Projeto de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 0002/2013, de autoria da Vereadora 

Rosineide Aparecida, através do qual presta esclarecimentos com pedido de desculpas à direção da APAE 

Salinas; Ofício 038/2013, de autoria do Diretor Geral em exercício do IDENE, Senhor Bruno Oliveira 

Alencar, pelo qual informa que o Município de Salinas será contemplado por meio do Programa Água 

para Todos e será beneficiado com cisternas de polietileno, Sistemas Simplificados de Abastecimento 

Água e Barreiros. Informa ainda que por exigência do Ministério da Integração Nacional, cabe ao 

CMDRS priorizar as Comunidades e não ao Estado. Por solicitação do Presidente, o Secretário fez ainda 

a leitura do Parecer emitido pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas 

sobre o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas da 

Prefeitura Municipal de Salinas, relativas ao exercício financeiro de 2011. Cumpre anotar que a Comissão 

concluiu pela aprovação das contas apresentando Projeto de Decreto Legislativo em anexo. Iniciando a 

Ordem do Dia, o Presidente comunicou 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 teve a sua tramitação sobrestada na reunião passada. Na primeira 

discussão do Projeto, fizeram uso da palavra os Vereadores Edna Sarmento, João de Deus, Eilton 

Santiago, Osmário Martins e Vilmar de Pinho. Por solicitação do Vereador Eilton Santiago, o Presidente 

concedeu um interstício de dez minutos. Retornando aos trabalhos, foi apresentado o Requerimento 

029/2013, assinado por seis vereadores, através do qual requerem o adiamento da votação do referido 

Projeto, com fulcro no artigo duzentos e três do Regimento Interno da Câmara e o Requerimento 

030/2013-001-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho, através do qual requer do Executivo 

Municipal que seja ofertado aos Vereadores e encaminhado a esta Casa, Parecer Jurídico assinado seus 

pelos quatro ilustres advogados desse Poder, dando suporte ao Projeto de Lei 017/2013, de autoria do 

Prefeito. O Requerimento 029/2013 foi colocado sob apreciação do Plenário, sendo aprovado por dez 

votos favoráveis. Cumpre anotar que no momento da votação os Vereadores Douglas Gomes e Thiago 

Durães se encontravam ausentes do Plenário. Com a aprovação do Requerimento a votação da votação do 

Projeto foi adiada para a próxima reunião. Na continuidade dos trabalhos, o Secretário fez a leitura dos 

pareceres apresentados pelas comissões ao 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. 

Considerando os pareceres favoráveis, o Projeto foi colocado em primeira discussão. Não havendo 

manifestação dos Vereadores, o Projeto foi colocado em primeira votação, recebendo dez votos 

favoráveis, considerando a ausências dos Vereadores Douglas Gomes e Thiago Durães do Plenário. Na 



 
Câmara Municipal de Salinas 

 

 

segunda discussão, o Vereador Eilton Santiago fez uso da palavra. Na segunda votação, o Projeto recebeu 

onze votos favoráveis, considerando a ausência do Vereador Thiago Durães do Plenário. Com a 

aprovação do Projeto, a Mesa Diretora apresentou Redação Final ao mesmo, a qual foi colocado sob 

apreciação do Plenário, recebendo onze 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 022/2013-019-014, que Autoriza abertura de crédito especial para e dá outras providências, de 

autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2013, que Aprova Contas da 

Prefeitura Municipal de Salinas, referente ao exercício de 2011, de autoria da Comissão Permanente de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; Projeto de Resolução nº 001/2013, que Dispõe sobre a 

concessão, o pagamento e a prestação de contas de diárias a vereadores e funcionários da Câmara 

Municipal de Salinas, e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora. Após a apresentação, o 

Presidente encaminhou os Projetos à apreciação das comissões competentes. Continuando com os 

trabalhos, o Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 107/2013-026-013, de autoria do 

Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal que 

seja construído um poço artesiano na Comunidade de Caraíbas; Indicação nº 108/2013-027-013, de 

autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de instalar redutor de velocidade na rua Coronel Antônio Bernardino, próximo 

aos números 14 e 180 – Centro; Indicação nº 109/2013-028-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho 

Almeida, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam tomadas 

providências quanto à varrição de ruas do Bairro Alto São João; Indicação nº 110/2013-029-013, de 

autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de instalar redutor de velocidade na Avenida João Gonçalves de Lima, próximo 

aos números 320 e 352 – Bairro Silvio Santiago; Indicação nº 111/2013-030-013, de autoria do Vereador 

Vilmar de Pinho Almeida, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que seja 

construída uma creche no Bairro Alto São João; Indicação nº 112/2013-008-010, de autoria do Vereador 

Osmário Martins Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade 

de instalar redutor de velocidade na rua Carlos Castor de Araújo, entre os números 342 e 350 no Bairro 

Silvio Santiago; Indicação nº 113/2013-009-010, de autoria do Vereador Osmário Martins Oliveira, 

através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalar uma lâmpada na 

rua Asdrúbal de Oliveira Santos, entre os números 530 e 612, no Bairro Silvio Santiago; Indicação nº 

114/2013-006-011, de autoria da Vereadora Rosineide Aparecida Simões Pinho, através da qual Indica ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer lombada/quebra-molas nas ruas Basílio 

Santiago, nas proximidades da residência nº 615 e na Avenida Geraldo Ferreira Matos, Bairro São 

Miguel, nas proximidades da residência nº 212; Requerimento nº 024/2013-005-013, de autoria do 

Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através do qual requer do Chefe do Poder Executivo Municipal que 

através da Secretaria de Obras, disponibilizem já as maquinas cedidas pelo PAC2 para reformar alguns 

pequenos lagoas/tanques na Comunidade de Ferreirópolis; Requerimento nº 025/2013-006-013, de autoria 

do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através do qual requer do Prefeito Municipal informações sobre 

quais medidas tomadas para reposição dos medicamentos do CAPs e da Farmácia Básica; Requerimento 

nº 026/2013-007-009, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira Filho, através do qual requer da 

Presidência da Câmara que seja enviado ofício ao Gerente da COPASA, informando a necessidade de 

construção da rede de esgoto nas extremidades das casas da rua Joaquim Ledo e Rua Basílio Santiago; 

Requerimento nº 027/2013-008-009, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira Filho, através do qual 

requer da Presidência da Câmara que seja enviado ofício ao Gerente da COPASA, comunicando a 

necessidade de construção da rede de esgoto na rua Neide da Costa, no Bairro Esplanada. O Vereador 

André Santana solicitou do Presidente consultar o Plenário sobre a possibilidade de apresentação de um 

requerimento de sua autoria. Com o aval do Plenário, o Secretário fez a leitura do Requerimento nº 
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028/2013-001-001, de autoria do Vereador André Santana Pizarro, através do qual requer do Executivo 

Municipal, cópia de convênio firmado ou a ser firmado pela atual administração, no valor de 

R$1.500.000,00com a Fundação Dilson Quadros Godinho, bem como cópia também autêntica do mesmo 

convênio firmado pela administração anterior com a mesma fundação, no valor de R$480.000,00. Após a 

leitura, as matérias foram colocadas em única discussão, destacadas por autoria. Fizeram uso da palavra 

os Vereadores André Santana, Edna Sarmento, Vilmar de Pinho, Etelvina Ferreira, Eilton Santiago e 

Osmário Martins. Em única votação as matérias receberam dez votos favoráveis, considerando a ausência 

dos Vereadores Thiago Martins e João de Deus. Em seguida o Presidente colocou a palavra franca. Não 

havendo manifestação dos Vereadores e não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou encerrada 

a reunião, às vinte e duas horas e quinze minutos. Para constar lavrou-se a presente ata que após lida e 

discutida, se achada conforme, será assinada. 

 




