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Ata da décima sexta 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 dez minutos do dia dezenove 

de agosto 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 reunião, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura 

bíblica, feita pela Vereadora Rosineide Aparecida. Inicialmente o Presidente solicitou do Secretário 

Eilton Santiago fazer a leitura da ata da reunião ordinária realizada em cinco de agosto do corrente ano, a 

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

Vereadores. Constatando a presença do Prefeito Joaquim Neres, o Presidente convidou o mesmo a 

compor a Mesa, ofertando-lhe a palavra, porém o Senhor Prefeito dispensou o uso da mesma.  Em 

seguida foi feita a leitura das correspondências recebidas, a saber: Comunicados do Fundo Nacional de 

Saúde e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros em favor do Município de Salinas; Ofícios 616 e 617/2013, de autoria do Prefeito Municipal 

Joaquim Neres Xavier Dias, pelos quais encaminha cópias das Leis 2.359 e 2.360, devidamente 

sancionadas; Ofícios 625 e 628/2013, de autoria do Prefeito Municipal, através dos quais encaminha 

Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Intimação nº 14.772/2013 do Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais, através da qual encaminha Parecer Prévio emitido sobre as contas do Município de 

Salinas, referente ao Processo número 680.162 – Exercício de 2002. Em observância ao disposto no 

regimento interno, considerando que foram distribuídas cópias do ofício e do parecer aos Vereadores, 

encaminhou o processo à Comissão de finanças orçamento e tomadas de contas, que emitirá parecer e 

elaborar o respectivo Projeto de Decreto Legislativo. Iniciando a tramitação da Ordem do Dia, o 

Presidente comunicou a tramitação do Projeto de Lei nº 024/2013-020-014, que Autoriza celebrar 

Contrato de Mútua Cooperação e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal, o qual fora 

sobrestado a pedido do Vereador Eilton Santiago. A pedido do Vereador Thiago Durães, o Presidente 

concedeu um interstício de dez minutos. Retomando os trabalhos, o Secretário fez a leitura da Emenda 

Modificativa 001, de autoria dos Vereadores Vilmar de Pinho, André Santana, Eilton Santiago, Douglas 

Gomes, Fernandes Vicente e Thiago Durães. Após a leitura e com a dispensa das discussões, a Emenda 

foi apreciada em primeira e segunda votações, recebendo em ambas dez votos favoráveis e uma 

abstenção, sendo esta do Vereador Julimar de Oliveira. Na continuidade dos trabalhos, o Secretário fez a 

leitura do Requerimento 045/2013, assinado por nove Vereadores, através do qual requerem o adiamento 

da discussão do Projeto de Lei 024/2013-020-014. O Requerimento foi apreciado e recebeu nove votos 

favoráveis e um contrário, sendo declarado aprovado. Vale ressaltar que a Vereadora Edna Sarmento se 

ausentou do Plenário no momento da votação da Emenda, bem como do Requerimento.  Dando 

prosseguimento à reunião, o Presidente comunicou a tramitação do 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, o qual se 

encontrava sob vista do Vereador Julimar de Oliveira. Na primeira discussão do Projeto, o Vereador 

Vilmar de Pinho requereu verbalmente o sobrestamento da votação. Ouvido o Plenário este aprovou o 

requerimento do Vereador por dez votos favoráveis. Em seguida o Presidente anunciou a tramitação do 

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, o qual se encontrava sob vistas da própria autora. Com a dispensa 

das discussões, o Plenário apreciou o Projeto em primeira e segunda votações, aprovando o mesmo por 

doze votos favoráveis, em ambas. Em seguida, o Secretário fez a leitura do Parecer emitido pela 
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Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 028/2013-022-014, que 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.583, de 13 de fevereiro de 1996 e dá outras providências, de 

autoria do Prefeito Municipal. Com o parecer favorável e com a dispensa das discussões, o Presidente 

colocou o Projeto em primeira e segunda votação, recebendo o mesmo doze votos favoráveis, sendo 

declarado aprovado. Com a aprovação dos Projetos, a Mesa elaborou a Redação Final, a qual foi 

submetida ao Plenário, sendo aprovada por doze votos favoráveis. O Presidente solicitou das lideranças a 

indicação de membros para comporem uma Comissão Temporária Especial, para nos termos do 

Regimento Interno, apreciar e dar parecer Projeto de Lei nº 029/2013-023-014, que Dispõe sobre a 

mudança de denominação do Centro Municipal de Educação Infantil/CEMEI – Casinha Branca de Neve 

para Centro Municipal de Educação Infantil/CEMEI – Darcy Ribeiro e dá outras providências, de autoria 

do Prefeito Municipal. Foram indicados os Vereadores Fernandes Vicente, João de Deus e Vilmar de 

Pinho. Na sequência da reunião o Secretário fez a apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 

030/2013-002-007, que Declara de Utilidade Pública a Associação para uma Juventude Pensadora e 

Construtora de Cidadania, de autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira; Projeto de Lei nº 

031/2013-024-014, que Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os 

procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e 

vegetal no Município de Salinas/MG e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto 

de Lei nº 032/2013-025-014, que Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.354, de 07 de junho de 2013, 

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

Municipal; Projeto de Lei nº 033/2013-026-014, que Altera o caput do artigo 14 da Lei Municipal nº 

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. 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 0137/2013-034-013, 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 consertada/reconstruída a ponte do tabuleiro; 

Indicação nº 0138/2013-035-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual 

indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, providências no sentido de pavimentar a Rua Arminda 

Miranda Costa, Bairro Silvio Santiago; Indicação nº 0139/2013-017-012, de autoria do Vereador Thiago 

Durães de Carvalho, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal necessidade de 

instalar 02 (dois) redutores de velocidade (lombada e/ou quebra-molas), na Avenida Noé Santiago na 

altura dos nº
s
 507 e 522, no Distrito de Nova Matrona; Indicação nº 0140/2013-001-002, de autoria do 

Vereador Dorivaldo Ferreira de Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

a necessidade de instalar 06 (seis) quebra-molas e/ou lombadas no Bairro São José, nas seguintes ruas: 

rua 02 (dois, na altura do nº 428, nº 491 e nº 528, na rua 05 (cinco), na altura do nº 309, nº 359 e nº 409; 

Requerimento nº 041/2013-006-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através do qual 

requer a realização de Audiência Pública para discutir o aproveitamento dos recursos ambientais e 

naturais observando as leis ambientais vigentes; Requerimento nº 042/2013-001, de autoria da Comissão 

Temporária de Representação nomeada pela Portaria 032/2013, através do qual requer da Presidência da 

Câmara que intervenha junto ao Secretário Estadual de Segurança Pública, a fim de informar da 

necessidade de materiais para equipar a Polícia Civil, da 26ª Delegacia Seccional de Salinas-MG; 

Requerimento nº 043/2013-002, de autoria da Comissão Temporária de Representação nomeada pela 

Portaria 032/2013, através do qual requer da Presidência da Câmara que intervenha junto ao Comandante 

da Polícia Militar Estadual, a fim de solicitar para o município de Salinas-MG, uma viatura do Programa 

Educacional de Resistência às Drogas – PROERD; Moção nº 010/2013-003-004, de autoria da Vereadora 

Edna Sarmento Barros, através da qual requer que seja consignado na ata dos trabalhos, um Voto de 
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Aplauso aos coordenadores do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas; Moção nº 

011/2013-003-006, de autoria da Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, através da qual requer que seja 

consignado na ata dos trabalhos, um Voto de Profundo Pesar à família do Senhor Valdeir Cândido da 

Silva, pelo seu falecimento ocorrido em 28 de junho de 2013; Moção nº 012/2013-004-006, de autoria da 

Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, através da qual requer que seja consignado na ata dos trabalhos, 

um Voto de Profundo Pesar à família do Senhor Antenor Alves Martins, pelo seu falecimento ocorrido 

em 04 de julho de 2013; Moção nº 013/2013-005-006, de autoria da Vereadora Etelvina Ferreira dos 

Santos, através da qual requer que seja consignado na ata dos trabalhos, um Voto de Profundo Pesar à 

família do Senhor Ataliba Silva Durães, pelo seu falecimento ocorrido em 08 de julho de 2013. 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 044/2013-006-001, de autoria do Vereador André Santana, através do qual requer do 

Chefe do Poder Executivo Municipal relação completa dos nomes, seguidos das respectivas filiações e 

endereços residenciais, bem com os cargos e vencimentos de cada um deles, de todos os servidores 

municipais que, a qualquer título, tenham sido nomeados ou contratados pela atual administração até esta 

data, mesmo os que, inobstante admitidos na atual administração, já tenham sido demitidos. Após a 

leitura, as matérias foram apreciadas pelo Plenário, sendo todas aprovadas em única votação. As 

Indicações 137, 138 e 139 receberam doze votos favoráveis. Os Requerimentos e as Moções receberam 

dez votos favoráveis. Vale ressaltar que no momento da tramitação da Indicação 140, o Presidente 

Dorivaldo Ferreira, verificando ser o autor da mesma, passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente 

Douglas Gomes. A mencionada Indicação recebeu onze votos favoráveis. Vale ressaltar também que no 

momento da discussão das matérias, fizeram uso da palavra os Vereadores Eilton Santiago, Edna 

Sarmento, Douglas Gomes, Osmário Martins, Etelvina Ferreira, João de Deus, André Santana e Vilmar de 

Pinho. Em seguida o Presidente em Exercício colocou a palavra franca, fazendo uso da mesma o 

Vereador Julimar de Oliveira, Fernandes Vicente, Osmário Martins, Vilmar de Pinho, João de Deus, 

Etelvina Ferreira, Edna Sarmento, Eilton Santiago e André Santana. Não havendo nada mais a tratar, o 

Presidente declarou encerrada a reunião, às vinte e duas horas e cinco minutos. Para constar lavrou-se a 

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


