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Ata da décima quarta 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 

dezesseis de julho de dois mil e treze, reuniram no Plenário da Câmara os vereadores André Santana 

Pizarro, 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. Na ausência do Presidente Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Vice Presidente Douglas 

Gomes assumiu a direção dos trabalhos, declarando aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional 

Brasileiro e uma leitura bíblica feita pelo Vereador Julimar de Oliveira. O Presidente em Exercício 

justificou a ausência do Presidente por motivo de doença do seu pai e solicitou do Secretário Eilton 

Santiago fazer a leitura da ata da reunião ordinária realizada em primeiro de julho do corrente ano, a qual 

foi colocada sob apreciação. Não havendo ressalvas, a ata foi declarada aprovada e assinada pelos 

Vereadores. Em seguida foi feita a leitura das correspondências recebidas, a saber: Comunicado da 

Câmara dos Deputados, informando a liberação de recursos financeiros em favor do Município de 

Salinas; Ofício nº 457, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha 

Projeto de Lei para apreciação da Câmara; Ofício nº 490/2013, de autoria Prefeito Municipal, pelo qual 

encaminha resposta ao Requerimento nº 028/2013-001-001, de autoria do Vereador André Santana; 

Ofício 525/2013, de autoria do Prefeito Municipal, através do qual encaminha resposta a indicações 

aprovadas pela Câmara; Ofício 101/2013, do Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual 

e Autarquias, Doutor Mauro Pena Rocha, através do qual, em resposta ao Ofício 0058/2013, da 

Presidência da Câmara, comunica que para a localização do processo na Secretaria do Juízo, é necessário 

que sejam encaminhados os dados completos do processo; Ofício nº 211/2013, de autoria do Chefe de 

Gabinete da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, Senhor Marcelo Franco, através do 

qual reportando ao Ofício 0035/2013, de autoria da Presidência da Câmara, relativo à disponibilização de 

serviços de água potável na Comunidade de Santa Rosa/Ourives – Ribeirão, conforme Requerimento 

010/2013-003-009, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira, comunica o encaminhamento do pleito à 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – SEDRU por se tratar de assunto 

afeto àquela Pasta; Carta Senhor José dos Reis Francisco da Rocha, morador do Bairro São Fidelis, pela 

qual em nome dos demais moradores, requer o empenho da Câmara junto ao Executivo Municipal no 

sentido de realizar o calçamento asfáltico ou por meio de bloquetes das ruas Uberlândia, Felismínio 

Henrique e Vereador João Soares; Ofício 006, de autoria do Senhor Miguel Bernabé Freire, através do 

qual solicita da Presidência da Câmara que seja cobrado da Prefeitura Municipal, prestação de contas 

completa do convênio de cooperação técnica assinado entre esta Prefeitura e a Universidade Federal de 

São João Del Rei; Ofício 017/2013 de autoria da Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB, Senhor Lenir Teixeira Espíndola Costa, através do qual solicita a indicação de 

representantes para o citado Conselho. Iniciando a tramitação da Ordem do Dia, o Presidente em 

Exercício solicitou e o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação ao Projeto de Lei nº 023/2013-001-004, que Dispõe sobre a adoção de áreas verdes públicas no 

Município de Salinas e dá outras providências, de autoria da Vereadora Edna Sarmento. Considerando o 

parecer favorável, o Presidente em Exercício colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da 

palavra os Vereadores Edna Sarmento, Vilmar de Pinho, Eilton Santiago, Fernando Vicente e Etelvina 

Ferreira. Na primeira votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis. A segunda discussão foi 

dispensada e na segunda votação o Projeto novamente recebeu onze votos favoráveis, sendo declarado 

aprovado. Na sequência dos trabalhos, o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões 

ao Projeto de Lei nº 024/2013-020-014, que Autoriza celebrar Contrato de Mútua Cooperação e dá outras 

providências, de autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o 

Projeto em primeira discussão. A Vereadora Edna Sarmento informou que se ausentará do Plenário no 
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momento das votações por ser Presidente da Instituição referida no Projeto. O Vereador Douglas Gomes 

também fez uso da palavra e o Vereador Eilton Santigo solicitou vistas do Projeto. Logo em seguida o 

Secretário fez a leitura de pareceres emitidos pelas comissões ao 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. Vale ressaltar que as 

comissões concluíram pela aprovação da matéria. Também foi feita a leitura da Emenda Modificativa 001 

e da Emenda Aditiva 001, ambas de autoria do Vereador Julimar de Oliveira, as quais foram apreciadas 

separadamente e aprovadas pelo Plenário por onze votos favoráveis. No decorrer da reunião, 

considerando a dispensa das discussões, o Plenário aprovou o Projeto de Resolução pro onze votos 

favoráveis, na primeira e na segunda votação. Com a aprovação dos Projetos, a Mesa elaborou a Redação 

Final, a qual foi submetida ao Plenário, sendo aprovada por onze votos favoráveis. Na sequência da 

reunião o Secretário fez a apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 025/2013-021-014, que 

Autoriza mudança de endereço do Paço Municipal, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 

026/2013-002-004, que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.212, de 14 de agosto de 2009 que 

Institui o Conselho Municipal de Renda do Município de Salinas-MG, de autoria da Vereadora Edna 

Sarmento; Projeto de Lei nº 027/2013-003-004, que Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.344, de 08 

de março de 2013, que Dispõe sobre a verba de gabinete da Câmara Municipal de Salinas e dá outras 

providências, de autoria da Vereadora Edna Sarmento. 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 126/2013-006-006, de autoria da Vereadora Etelvina Ferreira 

dos Santos, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de colocar 

quatro quebra-molas (redutor de velocidade) no Distrito de Nova Fátima, neste Município; Indicação nº 

127/2013-007-006, de autoria da Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, através da qual Indica ao Chefe 

do Poder Executivo Municipal a necessidade de tampar buracos e patrolar a estrada que liga o Distrito de 

Nova Fátima ao Povoado de Cantinho, neste Município; Indicação nº 128/2013-001-001, de autoria do 

Vereador André Santana Pizarro, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de fazer lombada/quebra mola na Rua José Fernandes Sarmento, no Bairro Floresta, nas 

proximidades da casa nº 325 a 363; Indicação nº 129/2013-032-013, de autoria do Vereador Vilmar de 

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

Secretaria Municipal de Obras, seja refeito o piso de passarela no Tabuleiro (denominada Passarela 

Antônio Tiago, próximo a Alfredo do Açougue e Biscoito); Indicação nº 130/2013-033-013, de autoria do 

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

necessidade de providenciar vedação acústica em Sala do Centro Cultural para uso de músicos que atuam 

profissionalmente; Indicação nº 131/2013-016-007, 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 da estrada que liga a MG-342 à Comunidade do Sucesso e adjacências; 

Indicação nº 132/2013-002-001, de autoria do Vereador André Santana Pizarro, através da qual Indica ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer 02 (dois) quebra molas na rua Oscar M. 

Gandra, no Bairro Novo Panorama, mas proximidades da casa nº 485 B, em frente à Igreja Presbiteriana; 

Indicação nº 133/2013-016-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual 

Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de intervir junto à empresa responsável, 

para que a mesma possa proceder o afastamento da rede elétrica, bem como a substituição de cabos de 

alta tensão e a instalação de afastadores nos postes, localizados na Rua Rodrigo Cordeiro – Centro, ente 

os nº
s
 155 e 221; Requerimento nº 036/2013-001-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, 

através do qual requer providências do Prefeito Municipal para implantação da Lei que incentive a 

população a praticar hábitos ambientais; Requerimento nº 037/2013-002-006, de autoria da Vereadora 

Etelvina Ferreira dos Santos, através do qual requer da Presidência da Câmara que seja convocado o 
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Chefe do Transporte Escolar Municipal para participar da reunião Ordinária da Câmara, para prestar 

esclarecimentos sobre a atual situação do transporte escolar do Município de Salinas, referente ao 

primeiro semestre desse ano; Requerimento nº 038/2013-003-006, de autoria da Vereadora Etelvina 

Ferreira dos Santos, através da qual Requer da Presidência da Câmara que seja feito convite ao Secretário 

Municipal de Saúde de Salinas para um café da manhã com todos os vereadores para prestar 

esclarecimentos sobre a atual situação da saúde no Município de Salinas; Requerimento nº 040/2013-003-

001, de autoria do Vereador André Santana Pizarro, através do qual requer que seja constituída uma 

comissão representativa, composta por três vereadores para acompanhando a fase final de tramitação no 

Congresso Nacional, do Projeto de Lei Complementar 416 e vigência da respectiva Lei, possa subsidiar e 

orientar os munícipes interessados sobre a longa condução de processos de emancipação e/ou de criação 

de distritos, especialmente as medidas práticas que devam ser implantadas bem antes dos respectivos 

pleitos, em face das novas exigências e providências elencadas naquela lei. Após a leitura, as matérias 

foram apreciadas em Bloco por autoria, fazendo uso da palavra os Vereadores André Santana, Etelvina 

Ferreira, Edna Sarmento, João de Deus e Eilton Santiago, em única discussão. Em única votação as 

matérias receberam nove votos favoráveis, com exceção dos Requerimentos 037, 038 e 040 que 

receberam nove votos favoráveis em virtude da ausência dos Vereadores Julimar e Fernando no momento 

da votação e do Requerimento 036, que recebeu oito votos favoráveis, em virtude da ausência dos 

Vereadores Julimar, Fernando e Vilmar no momento da votação. Vale ressaltar que no momento da 

tramitação do Requerimento nº 036, o Secretário Eilton Santiago conduziu os trabalhos da Mesa em 

virtude do Presidente em Exercício Vereador Douglas Gomes, ser o autor do mesmo. Em seguida o 

Presidente em Exercício colocou a palavra franca, fazendo uso da mesma a Vereadora Edna Sarmento e o 

Vereador Eilton Santiago. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às 

vinte e duas horas e dez minutos. Para constar lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, se achada 

conforme, será assinada. 


