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Ata da 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 primeiro de 

abril 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 Osmário Martins. Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura da 

ata da reunião ordinária realizada em dezoito 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: Ofício 156/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual 

encaminha cópia da Lei Complementar 33/2013, sancionada em vinte e cinco de março do corrente; 

Ofício 004/2013, da Caixa Econômica Federal, pelo qual informa a celebração do contrato de repasse ou 

termo de compromisso destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União que tem por 

finalidade a construção de centro de referência especializado de assistência social, no município de 

Salinas; Ofício 613/2013, de autoria do Secretário Geral da Governadoria, Senhor Gustavo de Castro 

Magalhães, pelo qual informa que o Governador Antônio Augusto Junho Anastasia recebeu o Ofício 

0018/2013 – Presidência da Câmara e determinou o seu encaminhamento ao comando-geral da Polícia 

Militar do Estado de Minas Gerais; Ofício 0001/2013, de autoria da Vereadora Rosineide Aparecida 

Simões Pinho, pelo qual solicita que seja descontado no seu contracheque de pagamento deste mês, trinta 

por cento do valor líquido, referente à contribuição partidária mensal de dez por cento dos meses de 

janeiro, fevereiro e março e que os mesmos dez por cento do valor líquido do seu subsídio, deve ser 

descontados nos meses subsequentes; Carta da equipe local da EMATER/MG, através da qual encaminha 

o Relatório Anual de Atividades da referida instituição; Ofício 03/2013, de autoria do Senhor Antônio 

Eustáquio Ferreira Duca – EMATER/MG, pelo qual solicita o cancelamento do pedido de utilização do 

auditório da Câmara e requer espaço de tempo na reunião ordinária do dia quinze de abril do corrente 

para apresentação do Relatório Anual de Atividades da EMATER no Município de Salinas. Iniciando a 

tramitação da ordem do dia, o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura do parecer emitido pela 

Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria 029/2013 ao Veto Parcial aposto pelo Senhor 

Prefeito ao Projeto de Lei nº 006/2013-001-015, que “Dispõe sobre a verba de gabinete da Câmara 

Municipal de Salinas e dá outras providências. Com o parecer favorável da Comissão, o Presidente 

colocou o Veto em única discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente solicitou e o 

Secretário fez a chamada dos Vereadores para votação em escrutínio Secreto. Forma convidados os 

Vereadores Thiago Durães e Etelvina Ferreira para apuração dos votos, os quais apuraram doze votos 

favoráveis ao Veto e um voto em branco. Sendo assim o Presidente declarou mantido o Veto. Na 

continuidade dos trabalhos, o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao 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. Considerando os pareceres favoráveis e com a dispensa 

das discussões, o Plenário apreciou e aprovou o Projeto em primeira e segunda votação, por doze votos 

favoráveis. Logo em seguida foi feita a leitura dos pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 011/2013-009-014, que Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências, 

de autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres favoráveis, o Projeto foi colocado em primeira 

discussão. Não havendo manifestação, o Projeto foi colocado em primeira votação, recebendo o mesmo 

doze votos favoráveis. Também não houve manifestação na segunda discussão e na segunda votação, o 

Projeto novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Na sequência da reunião, o 
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Secretário fez a leitura do parecer emitido pela Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria 

030/2012 ao Projeto de Lei nº 012/2013-001-012, que Dispõe sobre nova denominação de praça, de 

autoria do Vereador Thiago Durães. Com o parecer favorável da Comissão, o Presidente colocou o 

Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra os Vereadores Thiago Durães e Julimar de 

Oliveira, sendo que este último solicitou vistas do Projeto, sendo o seu pedido deferido pelo Presidente. 

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. Não havendo Projetos a serem 

apresentados, o Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 

055/2013-001-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, através da qual Indica ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal a necessidade de reajustar o auxílio alimentação dos servidores da Prefeitura 

Municipal de Salinas; Indicação nº 056/2013-013-005, de autoria do Vereador Eilton Santiago Soares, 

através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de se estender a rede elétrica 

na Rua Maria Emília Soares, na altura do nº 46 no Bairro Casa Blanca – Salinas-MG, com a instalação de 

01 (um) poste com luminária; Indicação nº 057/2013-011-013, 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 patrolamento e encascalhamento da estrada de Emburana (após 

Bebedouro, entrar à direita); Indicação nº 058/2013-012-013, 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 patrolamento e encascalhamento da estrada para Patrício; Indicação 

nº 059/2013-013-013, 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 

reformada/consertada passagem denominada Mãe Tereza próximo a Montes Clarinhos; Requerimento nº 

011/2013-001-006, de autoria da Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, através do qual requer da 

Presidência da Câmara que seja feito um convite ao Secretário Municipal de Saúde para um café da 

manhã na sede da Câmara Municipal, para esclarecimentos sobre a situação da saúde pública no nosso 

Município; Moção nº 005/2013-001-005, de autoria do Vereador Eilton Santiago Soares, através da qual 

requer que seja consignado um Voto de Aplauso à Câmara Municipal de Taiobeiras/MG, pelo 

brilhantismo na realização do Programa de Capacitação para Vereadores do Alto Rio Pardo, realizado no 

dia 21 de março do ano em curso. Após a leitura, as matérias foram colocadas em única discussão, 

destacadas por autoria. Fizeram uso da palavra os Vereadores Douglas Gomes Etelvina Ferreira e Eilton 

Santiago. Em única votação as matérias receberam doze votos favoráveis, com exceção do Requerimento 

nº 011/2013-001-006 que recebeu onze votos favoráveis, devido à ausência do Vereador Julimar de 

Oliveira do Plenário no momento da votação.  Em seguida o Presidente colocou a palavra franca, fazendo 

uso da mesma os Vereadores Edna Sarmento, Etelvina Ferreira, Douglas Gomes, João de Deus e Eilton 

Santiago. O Presidente consultou o Plenário e este aprovou o pedido da EMATER para fazer uso de 

espaço na reunião ordinária do dia quinze de abril do corrente para apresentação do seu Relatório Anual. 

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às vinte 

e uma horas e quinze minutos. Para constar lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, se achada 

conforme, será assinada. 


