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Ata da 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 sete de 

janeiro do ano 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 quorum, o Presidente Dorivaldo Ferreira declarou 

aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura bíblica, feira pelo Vereador 

André Santana. Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura das correspondências recebidas, a 

saber: Comunicados do Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e 

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

Salinas; Ofício 121/2012, de autoria do então Prefeito José Antônio Prates, através do qual encaminha 

cópias das Leis 2.334 a 2.338, devidamente sancionadas; Ofícios 03, 04 e 14/2013, de autoria do Prefeito 

Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, através dos quais encaminha Projetos de Lei para apreciação da 

Câmara; Ofício 16/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual solicita urgência na aprovação do 

Projeto de Lei Complementar que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 27, de 20 de janeiro de 

2012, que “Institui o Plano de Cargos e Salários da Administração Pública Direta e Indireta do Município 

de Salinas e dá outras providências”; Ofício 19/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual indica 

os Vereadores João de Deus Teixeira de Oliveira e Thiago Durães de Carvalho, como Líder e Vice-Líder 

do Governo, respectivamente; Carta do Vereador Thiago Durães de Carvalho informando a composição 

do Bloco Parlamentar PSB/PT e sua indicação como Líder e o Vereador Fernandes Vicente Oliveira 

como Vice-Líder do citado Bloco; Carta do Vereador Vilmar de Pinho Almeida comunicando a 

composição do Bloco Parlamentar PP/PRP/PSC/PV e sua indicação como Líder e a Vereadora Rosineide 

Aparecida como Vice-Líder do citado Bloco; Intimação 19098/2012 do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, pela qual encaminha parecer prévio emitido sobre as contas do Município de Salinas, 

referente ao exercício de 2011, para julgamento da Câmara; Intimação 20937/2012 do Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais, pela qual encaminha parecer prévio emitido sobre as contas do Município de 

Salinas, referente ao exercício de 2005, para julgamento da Câmara. Atendendo à solicitação do Vereador 

Eilton Santiago, o Presidente Dorivaldo Ferreira concedeu um interstício de dez minutos para que as 

lideranças indicassem os membros das comissões permanentes. Ao retornar os trabalhos, foi feita a leitura 

da Portaria 012 que Designa membros das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Salinas. Na 

continuidade dos trabalhos, após distribuição de cópias aos Vereadores, o Presidente encaminhou os 

processos de prestação de contas da Prefeitura Municipal, referente aos exercícios financeiros de 2005 e 

2011 à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para as providências regimentais. Logo 

em seguida foi feita a apresentação dos seguintes Projetos, protocolados na Câmara: Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2013-001-014, que “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 27, de 20 de 

janeiro de 2012, que “Institui o Plano de Cargos e Salários da Administração Pública Direta e Indireta do 

Município de Salinas e dá outras providências”, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei 

Complementar nº 002/2013-001-015, que “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 007, de 20 de 

setembro de 2006, que “Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Salinas/MG e 

estabelece diretrizes aos servidores e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora da Câmara.; 

Projeto de Lei nº 001/2013-001-014, que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.338, de 14 de 

dezembro de 2012, que “Autoriza concessão de auxílios e contribuições e contém outras providências”, 

encaminhado pelo Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 002/2013-002-014, que “Autoriza celebrar 

convênio de mutua cooperação de interesse do município e dá outras providências”, encaminhado pelo 

Prefeito Municipal. Após a apresentação, os Projetos foram encaminhados à apreciação das comissões 

permanentes. Em seguida o Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 001/2013-001-
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005, de autoria do Vereador Eilton Santiago Soares, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de colocar duas luminárias no poste instalado na rua 12, nº 240, no bairro Betel; 

Indicação nº 002/2013-002-005, de autoria do Vereador Eilton Santiago Soares, através da qual Indica ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de concretizar as obras da Praça da Liberdade, no 

Distrito de Nova Matrona; Indicação nº 003/2013-003-005, de autoria do Vereador Eilton Santiago 

Soares, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de completar o 

calçamento das seguintes ruas do Distrito de Nova Matrona: Sabino Dias Brito, São Francisco e 

Tiradentes; Indicação nº 004/2013-004-005, de autoria do Vereador Eilton Santiago Soares, através da 

qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de calçar a rua João Fernandes no 

Distrito de Nova Matrona; Indicação nº 005/2013-001-009, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira 

Filho, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de envidar recursos 

junto ao Juiz de Direito da Comarca de Salinas/MG, no sentido de promover a reabertura do ITER em 

Salinas; Requerimento nº 001/2013-001-009, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira Filho, através do 

qual requer que seja enviada ao Chefe do Executivo Municipal, pedido de urgente intervenção junto à 

Comunidade de Santa Rosa/Ourives/Ribeirão, especialmente à Associação Comunitária de Santa 

Rosa/Ribeirão, gestora do recurso liberado pelo IDENE “PCPR” para implantação do sistema de 

abastecimento de água potável na referida comunidade. Após a leitura as Indicações fora colocada em 

única discussão, fazendo uso da palavra o Vereador Eilton Santiago. Em única votação as Indicações 

receberam onze votos favoráveis, sendo declaradas aprovadas. Em seguida o Presidente colocou o 

Requerimento acima mencionado em única discussão. Fizeram uso da palavra os Vereadores Julimar de 

Oliveira, Edna Sarmento, Eilton Santiago, Douglas Gomes e João de Deus. Vale ressaltar que o Vereador 

Julimar solicitou do Presidente que uma vez aprovado o Requerimento, seja enviado uma cópia do 

mesmo, ao IDENE de Belo Horizonte, ao Ministério Público e ao Juiz da Comarca de Salinas, para que 

tomem conhecimento. Em única discussão, o Requerimento recebeu doze votos favoráveis, sendo 

declarado aprovado. Em seguida passou-se à palavra franca, fazendo uso da mesma os Vereadores 

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

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte e uma horas e para 

constar lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 


