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Ata da quinta 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 do dia quatro de março 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, 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. A 

Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos justificou a sua ausência através de atestado médico. Constatando 

quórum, o Presidente Dorivaldo Ferreira declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional 

Brasileiro e uma leitura bíblica, feita pelo Vereador João de Deus. Inicialmente o Secretário Eilton 

Santiago fez a leitura da ata da reunião ordinária realizada em dezoito de fevereiro do corrente, a qual foi 

colocada sob apreciação e não havendo ressalvas foi declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. Em 

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

Saúde, informando a liberação de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofícios 67 e 

88/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelos quais encaminha cópia das Leis 2.339 a 2.343, 

devidamente sancionadas; Ofício 021/2013, de autoria do Promotor de Justiça, Doutor Warlen Henrique 

Macedo, pelo qual comunica a sua assunção ao cargo de Promotor da Primeira Promotoria da Comarca de 

Salinas; Ofício 020/2013 de autoria do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 

Senhor Celso Merbach Chagas, através do qual solicita a indicação de dois representantes desta 

instituição, sendo um titular e um suplente para compor o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR; 

Ofício 048/2013, de autoria do Presidente da Câmara Municipal de Taiobeiras, Vereador João Inácio de 

Sena, através do qual convida para o Programa de Capacitação para Vereadores do Alto Rio Pardo. Por 

solicitação do Presidente, o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitido sobre o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, sobre a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Salinas, referente ao 

exercício financeiro de dois mil e cinco. Vale ressaltar que a comissão concluiu pela aprovação das 

contas, conforme Projeto de Decreto Legislativo em anexo. Iniciando a tramitação da ordem do dia, o 

Presidente solicitou do Secretário que fizesse a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao Projeto 

de Lei nº 007/2013-005-014, que Altera dispositivos da Lei Municipal 2.321 de 18 de julho de 2012, que 

dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2013 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 fez uso da palavra, sugerindo que fosse feita 

a leitura dos pareceres de todos os projetos para posteriormente passasse à discussão, considerando que os 

mesmos tratam do mesmo assunto, porém a sua sugestão não foi aceita. Em primeira votação o Projeto 

recebeu onze votos favoráveis. Dispensada a segunda discussão, em segunda votação, o Projeto 

novamente recebeu onze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na continuidade dos trabalhos, o 

Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao Projeto de Lei nº 008/2013-006-014, 

que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.221 de 10/12/2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 

Município de Salinas/MG para o período de 2010 a 2013 e dá outras providências, de autoria do Prefeito 

Municipal. Com os pareceres favoráveis das comissões, o Presidente colocou o Projeto em primeira 

discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou o Projeto em primeira 

votação, recebendo o mesmo dez votos favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e em segunda 

votação o Projeto novamente recebeu dez votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Cumpre anotar 

que o Vereador Julimar de Oliveira se encontrava ausente do Plenário, no momento das votações. Logo 

em seguida o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao Projeto de Lei nº 

009/2013-007-014, que Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências, de autoria do 

Prefeito Municipal. Considerando os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o Projeto em primeira 

discussão. Não havendo manifestação, o Presidente colocou o Projeto em primeira votação, recebendo o 
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mesmo onze votos favoráveis. Na segunda discussão, a Vereadora Edna Sarmento fez uso da palavra e 

em segunda votação, o Projeto novamente recebeu onze votos favoráveis. Nesse momento da reunião, o 

Vereador Vilmar de Pinho solicitou permissão para se retirar, por motivo de viagem, sendo o seu pedido 

aprovado. Não havendo mais Projetos a serem apreciados, a Mesa apresentou a Redação Final aos 

Projetos aprovados, a qual foi submetida ao Plenário, sendo aprovada por dez votos favoráveis em única 

votação. Na continuidade da reunião, o Secretário fez a apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de 

Lei Complementar nº 003/2013-002-014, 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 Decreto 

Legislativo nº 001/2013, que Aprova Contas da Prefeitura Municipal de Salinas, referente ao exercício de 

2005, de autoria da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Após a 

apresentação, os Projetos foram encaminhados à apreciação das comissões. Na sequência da reunião, o 

Secretário fez a apresentação das seguintes matérias: Indicação nº 032/2013-009-012, de autoria do 

Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de providenciar a construção de um novo cemitério; Indicação nº 033/2013-010-012, de 

autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de proceder um levantamento do trânsito no Distrito de Nova Matrona, para 

implantação de placas e redutores de velocidade; Indicação nº 034/2013-001-011, 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 José Fernandes Sarmento no Bairro Floresta nas 

proximidades da casa nº 363, e na rua Artur Americano Mendes, nas proximidades da casa nº 250; 

Indicação nº 035/2013-002-011, de autoria da Vereadora Rosineide Aparecida Simões Pinho, através da 

qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer calçamento na rua André 

Fernandes, localizada no centro da cidade; Indicação nº 036/2013-010-005, de autoria do Vereador Eilton 

Santiago Soares, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalar 

redutor de velocidade (lombada e/ou quebra-molas), na rua das Aroeiras, no bairro Nova Esperança; 

Indicação nº 037/2013-011-005, de autoria do Vereador Eilton Santiago Soares, através da qual Indica ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de colocar uma luminária no poste instalado na rua 

Oscar M. Gandra nº 1.216, no bairro Vista Alegre; Indicação nº 038/2013-012-005, de autoria do 

Vereador Eilton Santiago Soares, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de calçar a rua São Paulo, no Distrito de Nova Matrona; Indicação nº 039/2013-004-013, de 

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

Municipal para que através da Secretaria de Obras, seja reconstruída pequena ponte que fica dentro da 

Fazenda de D. Miguelina (em frente à Fazenda de Odon-Ferreirópolis, entrar à direita); Indicação nº 

040/2013-005-013, 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 efetuada a varredura 

e limpeza da Praça do Rotary, no São Miguel; Indicação nº 041/2013-011-012, de autoria do Vereador 

Thiago Durães de Carvalho, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade 

de instalação de 01 (um) poste com luminária na Alameda dos Oitis, na altura do nº 620, no Bairro Silvio 

Santiago; Indicação nº 042/2013-011-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da 

qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de completar o calçamento da 

Alameda dos Oitis, nas proximidades do nº 620, no Bairro Silvio Santiago; Indicação nº 043/2013-001-

010, de autoria do Vereador João de Deus Teixeira de Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de patrolar e encascalhar as estradas das seguintes comunidades: Lage 

Velha, Pinhãozeiro, Lajinha, Cantinho, Laje Bonita, Sucesso, Vereda e Larguinha; Requerimento nº 

008/2013-001-005, de autoria do Vereador Eilton Santiago Soares, através da qual requer da Presidência 

da Câmara que intervenha junto à COPANOR, a fim de coletar informações acerca da cobrança de taxa 
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de esgoto na nossa região, principalmente nos Distritos de Ferreirópolis e Nova Matrona, chegando a ser 

cobrado 75% (setenta e cinco por cento) do valor da tarifa total; Moção nº 001/2013-001-012, de autoria 

do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual requer que seja consignado um Voto de Pesar 

pelo falecimento de Marcelo Jaime Lucas Vilela, ocorrido em 17/01/2013. Após a leitura, as matérias 

foram colocadas em única discussão, com destaque para as de autoria do Vereador Thiago Durães, 

fazendo uso da palavra os Vereadores Eilton Santiago, Edna Sarmento, Douglas Gomes e Thiago Durães. 

Em única votação as matérias receberam dez votos favoráveis, exceto as Indicações 034, 035, 039, 040 e 

043, que receberam nove votos favoráveis devido à ausência do Vereador Douglas Gomes do Plenário, no 

momento da votação. Vale ressaltar que todas as matérias foram aprovadas. Em seguida o Presidente 

colocou a palavra franca, fazendo uso da mesma os Vereadores Edna Sarmento, João de Deus, Douglas 

Gomes, Eilton Santiago e Thiago Durães. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a 

presença de todos e encerrou a reunião às vinte e uma horas e vinte e cinco minutos. Para constar lavrou-

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

 


