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Ata da décima sétima 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 dois de 

setembro 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 pelo Vereador Thiago Durães. Inicialmente o Presidente solicitou do Secretário Eilton 

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

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

Vereadores. Inicialmente foi feita a leitura das correspondências recebidas, a saber: Comunicados do 

Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da Caixa Econômica 

Federal, informando a liberação de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício número 

639/2013, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha resposta ao 

Ofício que solicita cópia de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Salinas/MG no ano de 2013; 

Ofício 652/2013, de autoria do Prefeito Municipal, através do qual em resposta ao Ofício 0092/2013, da 

Presidência da Câmara, informa que não foram localizadas informações referentes ao repasse de recursos 

financeiro ou dados relativos à prestação de contas do Convênio de Cooperação Técnica, celebrado entre 

a Universidade Federal de São João Del Rei e o Município de Salinas; Ofício 657/2013, de autoria do 

Prefeito Municipal, através do qual encaminha cópias das Leis 2.361 e 2.362, devidamente sancionadas; 

Ofício 658/2013, de autoria do Prefeito Municipal, através do qual encaminha respostas quanto às 

indicações feitas pelos Vereadores; Ofícios 665, 666, 675 e 683/2013, de autoria do Prefeito Municipal, 

pelos quais encaminha Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 682/2013, de autoria do 

Prefeito Municipal, através do qual solicita a concessão do uso da palavra pelo Procurador de Justiça do 

Município, Dr. Walter Ferreira de Araújo; Ofício 047/2013, de autoria da Vereadora Edna Sarmento 

Barros, pelo qual informa que o Programa da Rádio Jornal da Câmara do dia 21 de agosto de 2013, não 

foi ao ar e solicita da Presidência apurar o motivo; Ofício 049/2013, de autoria da Vereadora Edna 

Sarmento Barros, através do qual manifesta o desejo de participar do Circuito Cemig de arborização 

urbana que será realizado em Montes Claros; Carta do Senhor Felismino Francisco Neto, através da qual 

comunica que no dia doze de agosto do corrente, assumiu a Presidência  da Conferência Hospital e 

Maternidade de São Vicente de Paulo, e solicita que encaminhe aos Vereadores cópias das certidões 

apresentadas pela Procuradoria Jurídica da citada entidade; Ofício Circular 573/2013, de autoria do 

Diretor Executivo do Instituto Legislativo Brasileiro Programa Interlegis, Senhor Antônio Helder 

Medeiros Rebouças, através do qual encaminha a Cartilha Lei de Acesso à Informação no Brasil e a 

primeira edição da Revista Saberes. Em atendimento à solicitação do Senhor Prefeito, o Presidente 

concedeu a palavra ao Doutor Walter Ferreira de Araújo, que ressaltou assuntos de interesse da 

municipalidade. 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 teve sua discussão adiada.  O Secretário fez a 

leitura da Emenda Aditiva 001, assinada pelos Vereadores Thiago Durães, Julimar de Oliveira, Osmário 

Martins, Eilton Santiago, Etelvina Ferreira, Vilmar de Pinho, André Santana, Douglas Gomes e 

Fernandes Vicente. Após a leitura e com a dispensa das discussões, a Emenda foi apreciada em primeira e 

segunda votações, recebendo em ambas onze votos favoráveis. Na primeira discussão, fizeram uso da 

palavra a Vereadora Edna Sarmento e o Vereador Eilton Santiago. Na primeira votação, o Projeto recebeu 

doze votos favoráveis. A segunda discussão foi adiada e na segunda votação, o Projeto novamente 

recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente 
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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 foi sobrestado a pedido do Vereador Vilmar de 

Pinho. 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 Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao 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. Com o parecer favorável, 

o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra, o Vereador Fernandes 

Vicente. Na primeira votação, o Projeto recebeu doze votos favoráveis. A segunda discussão foi 

dispensada e em segunda votação, o Projeto novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado 

aprovado. Na continuidade da reunião, o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões 

ao 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. Com os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão. Não 

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

mesmo onze votos favoráveis. A segunda discussão também foi dispensada e na segunda votação o 

Projeto recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Vale ressaltar que no momento da 

primeira votação, o Vereador Julimar de Oliveira se encontrava ausente do Plenário. Na sequência, o 

Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao 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, Com os 

pareceres favoráveis, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão. A Vereadora Edna Sarmento 

solicitou vistas do Projeto. O Secretário ainda fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao 

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. Considerando os pareceres favoráveis, o Presidente 

colocou o Projeto em primeira discussão, momento em que a Vereadora Edna Sarmento solicitou vistas 

do mesmo. Com a aprovação dos Projetos, a Mesa elaborou a Redação Final, a qual foi submetida ao 

Plenário, sendo aprovada por doze votos favoráveis. Na sequência da reunião o Secretário fez a 

apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 034/2013-027-014, que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal de Salinas/MG, ratificar o protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Entorno de Salinas - CISNES, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 035/2013-

028-014, que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.266, de 11 de abril de 2011 e dá outras 

providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 036/2013-029-014, que Dispõe sobre o 

Plano Plurianual para o período 2014/2017, e dá outras Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.266, de 

11 de abril de 2011 e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 

037/2013-030-014, que Institui a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à execução 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do Município de Salinas, de 

autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 038/2013-001-005, que Dispõe sobre denominação de via 

pública, de autoria do Vereador Eilton Santiago. Após consulta ao Plenário, foi também apresentado o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2013-001-003, Outorga o título de Cidadão Benemérito ao Sr. 

Geraldo Paulino Santanna, de autoria do Vereador Douglas Gomes. Após a apresentação, o Presidente 

encaminhou os Projetos à apreciação das comissões competentes, solicitando das lideranças a indicação 

de membros para comporem duas Comissões Temporárias Especiais para apreciação e emissão de 
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pareceres ao Projeto de Lei nº 038/2013-001-005 e ao Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2013-001-

003, respectivamente. Foram indicados os Vereadores Fernandes Vicente, João de Deus e Vilmar de 

Pinho para as duas comissões. Continuando com os trabalhos, o Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias: Indicação nº 0141/2013-036-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da 

qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal que seja alterada a forma de estacionamento que hoje 

é feito de forma paralela ao meio fio em fila indiana, passando para o estacionamento 45º na Rua Dr. João 

Porfírio e Praça João Cardoso de Araújo; Indicação nº 0142/2013-037-013, de autoria do Vereador 

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

adeque os semáforos à realidade do trânsito da cidade; Indicação nº 0143/2013-005-008, de autoria do 

Vereador João de Deus Teixeira de Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal necessidade de instalar 01 (um) redutor de velocidade (lombada e/ou quebra-molas), na 

Avenida Antônio Carlos, na altura do nº 48, no Bairro São Geraldo. 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 045/2013-007-001, de 

autoria do Vereador André Santana, através do qual requer da Presidência que seja discutida pela Mesa 

com as direções das rádios locais, a conveniência e a possibilidade de se firmar convênio no sentido de 

que as citadas rádios se incumbam de retransmitir ao vivo todas as reuniões da Câmara Municipal ou a 

gravação delas ao vivo, para divulgações posteriores em tópicos, segundo o maior ou menor interesse 

públicos das matérias apreciadas, tanto no Plenário como nas comissões. Após a leitura foram apreciadas 

pelo Plenário e na única discussão fizeram uso da palavra os Vereadores Vilmar de Pinho, Julimar de 

Oliveira, Edna Sarmento, João de Deus e André Santana. Em única votação as Indicações receberam onze 

votos favoráveis e o Requerimento nove votos favoráveis sendo declarados aprovados. Em seguida o 

Presidente colocou a palavra franca, fazendo uso da mesma a Vereadora Edna Sarmento e os Vereadores 

Douglas Gomes, André Santana e Eilton Santiago. 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. 


