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Ata da 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 cinco minutos do dia dezoito 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, 

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 Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma leitura 

bíblica, feita pelo Vereador Julimar de Oliveira Filho. Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a 

leitura da ata da reunião ordinária realizada em quatro de março 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 e do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros em 

favor do Município de Salinas; Ofício 119/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha 

Projetos de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 135/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual 

encaminha cópia das Leis 2.345 a 2.347, devidamente sancionadas; Ofício 142/2013, de autoria do 

Prefeito Municipal, pelo qual encaminha a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal e do Fundo 

Municipal de Saúde e Fundação de Cultura, relativa ao exercício financeiro de 2012; Ofício 143/2013, de 

autoria do Prefeito Municipal, pelo qual solicita a correção de erro de digitação no Projeto de Lei 

Complementar 003/2013-002-014, em tramitação na Câmara; Carta do Diretor dos Correios em Minas 

Gerais, Senhor Pedro Amengol, através da qual cumprimenta o Presidente pela condução do Legislativo 

Municipal; Ofício 130/2013, de autoria da Coordenadora da COCEC, Senhora Elvira Medeiros 

Kamimura, pelo qual encaminha documentos relacionados ao convênio 0155/2012, cujo objeto pactuado 

é a Melhoria Habitacional para Controle de Chagas, celebrado com o Município de Salinas/MG; Ofício 

118/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual comunica a sanção da Lei 2.344, que Dispõe sobre 

a verba de gabinete da Câmara Municipal de Salinas e dá outras providências, com veto parcial no que 

tange o artigo quinto, caput e parágrafo Único e artigo sexto. Anexo ao Ofício, o Prefeito apresentou as 

razões do veto. Para atender ao disposto no Regimento Interno da Câmara, o Presidente solicitou das 

lideranças a indicação de membros para comporem uma comissão temporária especial para apreciação do 

Veto. Foram indicados os Vereadores Thiago Durães, Osmário Martins e Vilmar de Pinho 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 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. Vale ressaltar que as comissões concluíram pela aprovação do Projeto. Por solicitação 

do Presidente, o Secretário fez a leitura da Emenda Modificativa 001, apresentada pelo Vereador Thiago 

Durães, a qual foi colocada em primeira discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, o 

Presidente colocou a Emenda em primeira votação, recebendo a mesma doze votos favoráveis. A segunda 

discussão foi dispensada e em segunda votação, a Emenda novamente recebeu doze votos favoráveis, 

sendo declarada aprovada. Em seguida o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão. Não 

havendo manifestação, o Projeto foi colocado em primeira votação, recebendo doze votos favoráveis. Na 

segunda discussão, os Vereadores Eilton Santiago e Edna Sarmento fizeram uso da palavra e na segunda 

votação o Projeto novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na continuidade 

da reunião, o Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça 

e Redação ao 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. Com o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão.  Não 
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havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou o Projeto em primeira votação, recebendo o 

mesmo doze votos favoráveis. A segunda discussão também foi dispensada e em segunda votação, o 

Projeto novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Com a aprovação dos 

Projetos, a Mesa apresentou a Redação Final aos mesmos, a qual foi submetida ao Plenário, sendo 

aprovada por doze votos favoráveis em única votação. Na continuidade da reunião, o Secretário fez a 

apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 010/2013-008-014, 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; Projeto de Lei nº 

011/2013-009-014, que Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências, de autoria do 

Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 012/2013-001-012, que Dispõe sobre nova denominação de praça, 

de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho. Após a apresentação, os Projetos foram 

encaminhados à apreciação das comissões. O Para atender ao disposto no Regimento Interno da Câmara, 

o Presidente solicitou das lideranças a indicação de membros para comporem uma Comissão Temporária 

Especial para apreciação do Projeto de Lei nº 012/2013-001-012. Foram indicados os Vereadores 

Fernandes Vicente, Osmário Martins e Vilmar de Pinho. Na sequência da reunião, o Secretário fez a 

apresentação das seguintes matérias: Indicação nº 044/2013-006-013, 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 realizado o encascalhamento da estrada (ladeira – uns 40 mts.) 

próximo à Fazenda do Sr. Oladir, em Ferreirópolis (saída para Montes Clarinhos); Indicação nº 045/2013-

002-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual Indica ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de iluminação na rua dos Hibiscos, imediações do nº 46, atrás da 

Cachaçaria Sabor de Minas, no Bairro Cândido Village; Indicação nº 046/2013-003-004, de autoria da 

Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de colocar redutores de velocidade na Rua Cedro (antiga Rua 12), nas imediações do número 

87, no Bairro Nova Esperança; Indicação nº 047/2013-004-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento 

Barros, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de pavimentar as 

ruas do Bairro Betel; Indicação nº 048/2013-005-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, 

através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de contratar médica 

especialista na área de ginecologia/obstetrícia, a Dra. Juliana do Carmo Kettelhut; Indicação nº 049/2013-

007-013, 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 realizado o patrolamento e 

encascalhamento da estrada de Tabuleiro; Indicação nº 050/2013-005-007, de autoria do Vereador 

Fernandes Vicente Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade 

de providenciar a canalização e revitalização do córrego que corta o centro do bairro Nova Esperança; 

Indicação nº 051/2013-006-007, de autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através da qual 

Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar a construção de 02 (duas) 

lombadas conhecido como “quebra-mola” nas imediações da rua Acari, nº 95 e na Rua Aroeiras, nº 42, no 

Bairro Nova Esperança; Indicação nº 052/2013-008-013, 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, sejam construídas duas lombadas na Rua Oscar Martins Gandra, próximo aos 

números 500 e 780 – Bairro Boa Vista; Indicação nº 053/2013-009-013, 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, sejam construídas duas lombadas na Rua Quintino Corzino da Silva, em 

frente aos números 378 e 471 e na Rua Vereador José Valério, 401 – Bairro Maracanã; Indicação nº 

054/2013-010-013, 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 

limpeza/desobstrução do Córrego que corta o Bairro Nova Esperança; Requerimento nº 009/2013-003-



 
Câmara Municipal de Salinas 

 

 

013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através do qual requer da Presidência da Câmara 

que seja encaminhado ofício ao Sr. Fernando Carmo Guerra – Chefe do Escritório local da Ruralminas, 

para prestar alguns esclarecimentos sobre o lago da barragem; Requerimento nº 010/2013-003-009, de 

autoria do Vereador Julimar de Oliveira Filho, através do qual requer da Presidência da Câmara que 

intervenha junto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ao Ministério Público, à Secretaria Estadual de 

Obras e ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE na esfera 

estadual para que os mesmos possam disponibilizar o serviço de água potável na Comunidade de Santa 

Rosa/Ourives-Ribeirão para todos os moradores, sem exceção; Moção nº 002/2013-001-004, de autoria da 

Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual requer que seja consignado um Voto de Repúdio ao 

autor da PEC 35, Senador Silo Miranda; Moção nº 003/2013-001-006, de autoria da Vereadora Etelvina 

Ferreira dos Santos, através da qual requer que seja consignado um Voto de Aplauso à Sra. Luciana 

Aparecida Pereira Alves de Almeida, pelos dezenove anos de trabalho prestado de forma brilhante à 

Escola Municipal de Cantinho; Moção nº 004/2013-002-006, de autoria da Vereadora Etelvina Ferreira 

dos Santos, através da qual requer que seja consignado um Voto de Aplauso ao Sr. João Alberto Mendes 

Sarmento e sua equipe de mutirão e trabalho voluntário, prestado de forma brilhante e corajosa ao Distrito 

de Nova Fátima. Após a leitura, as matérias foram colocadas em única discussão, destacadas por autoria. 

Fizeram uso da palavra os Vereadores Eilton Santiago, Edna Sarmento, Etelvina Ferreira e João de Deus. 

Em única votação as matérias receberam doze votos favoráveis. Na sequência da reunião, a Vereadora 

Edna Sarmento fez uso da palavra como oradora inscrita.  Em seguida o Presidente colocou a palavra 

franca, fazendo uso da mesma os Vereadores Fernandes Vicente, Vilmar de Pinho, João de Deus e Edna 

Sarmento. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião às vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar lavrou-se a presente ata que após 

lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 


