
 

 

Ata da décima segunda Reunião Ordinária da segunda sessão legislativa da legislatura de 
dois mil e treze a dois mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas. Às dezenove 
horas e quinze minutos do dia dezesseis de junho do ano de dois mil e quatorze, reuniram 
no Plenário da Câmara os vereadores André Santana Pizarro, Douglas Gomes Ferreira, 
Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Edna Sarmento Barros, Eilton Santiago Soares, Fernandes 
Vicente Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, Julimar de Oliveira Filho, Waldeir 
Pereira da Silva, Rosineide Aparecida Simões Pinho, Thiago Durães de Carvalho e Vilmar 
de Pinho Almeida. A Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos justificou a sua ausência 
com um atestado médico. Constatando quórum o Presidente Dorivaldo Ferreira de 
Oliveira declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma 
oração feita pelo Vereador Thiago Durães. O Presidente agradeceu e deu as boas vindas 
ao público presente, registrando a presença de vários Secretários Municipais, ex-
Vereadores e do Prefeito Municipal, ao qual foi dada permissão para fazer uso da tribuna. 
O Prefeito prestou esclarecimentos e pediu o apoio dos Edis para aprovação do  Projeto 
de Lei nº 024/2014-020-014, de sua autoria, o qual se encontra em tramitação. Iniciando a 
reunião, o Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião extraordinária 
convocada para o dia doze de junho do corrente, a qual foi submetida ao Plenário e não 
havendo ressalvas, foi declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. Em seguida, o 
Secretário fez a leitura das seguintes correspondências: Ofícios nº 142 e 145/2014 - 
Procuradoria Jurídica, de autoria do Prefeito Municipal, pelos quais encaminha cópias das 
Leis Municipais nº 2.411 a 2.417, devidamente sancionadas; Ofício nº 432/2014 - 
Gabinete, de autoria do Prefeito Municipal, através do qual encaminha cópia do Termo de 
Convênio nº 2281/2013, celebrado entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado de Saúde, 
visando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes com vistas ao 
fortalecimento técnico operacional de atendimento ao SUS. Iniciando a Ordem do Dia, o 
Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura da Emenda Supressiva 001 apresentada 
pelos Vereadores Douglas Gomes, Edna Sarmento, Eilton Santiago, Etelvina Ferreira, 
Fernandes Vicente e Vilmar de Pinho ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica, o qual se 
encontrava sob vistas do Vereador Julimar de Oliveira. Na primeira discussão da Emenda 
fizeram uso da palavra os Vereadores Vilmar de Pinho e Julimar de Oliveira. Na primeira 
votação, a Emenda recebeu seis votos favoráveis e cinco contrários. A segunda 
discussão foi dispensada e na segunda votação, a Emenda novamente recebeu seis 
votos favoráveis e cinco contrários, sendo declarada aprovada. Logo após, o Presidente 
colocou o Projeto em primeira discussão do primeiro turno. Fizeram uso da palavra os 
Vereadores Vilmar de Pinho e Edna Sarmento. Na primeira votação o Projeto recebeu 
onze votos favoráveis. Na segunda discussão, o Vereador Julimar de Oliveira fez uso da 
palavra e na segunda votação, o Projeto novamente recebeu onze votos favoráveis, 
sendo declarado aprovado no primeiro turno. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente 
solicitou do Secretário fazer a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao Projeto 
de Lei Complementar nº 003/2014-002-015, que Dispõe sobre parcelamento do solo rural 
para chacreamento particular no Município de Salinas-MG e dá outras providências, de 
autoria do Prefeito Municipal. Vale ressaltar que os pareceres concluíram pela aprovação 
do Projeto. Também foi feita a leitura da Emenda Modificativa 001, de autoria do Vereador 
Thiago Durães, a qual foi colocada em primeira discussão, momento em que a Vereadora 
Edna Sarmento solicitou vistas. Dando prosseguimento à reunião, o Presidente 
comunicou a tramitação do Projeto de Lei nº 024/2014-020-014, que Autoriza abertura de 
crédito especial e dá outras providências - Ampliação e Reforma do Mercado Municipal, 
de autoria do Prefeito Municipal, o qual se encontrava sob vistas do Vereador Douglas 
Gomes, colocando o mesmo em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os 
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Vereadores Douglas Gomes, Edna Sarmento, Waldeir Pereira, Julimar de Oliveira, João 
de Deus, Eilton Santiago e Thiago Durães. Na primeira votação o Projeto recebeu onze 
votos favoráveis. Na segunda discussão o Vereador Douglas Gomes fez uso da palavra e 
na segunda votação o Projeto novamente recebeu onze votos favoráveis, sendo 
declarado aprovado. Vale lembrar a aprovação da Emenda Supressiva 001, de autoria da 
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, na reunião ordinária anterior. 
Em seguida o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura dos pareceres emitidos 
pelas Comissões ao Projeto de Lei 028/2014-024-014, que Altera o caput do artigo 13 da 
Lei Municipal nº 2.380 de 28 de novembro de 2013, que Dispõe sobre a Lei Orçamentária 
Anual do Município de Salinas/MG, estima receita e fixa despesa para o exercício de 
2014, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e contém outras providências, de 
autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres favoráveis e tendo sido dispensadas as 
discussões, o Plenário apreciou e aprovou o Projeto por onze votos favoráveis, na 
primeira e na segunda votação. Na continuidade dos trabalhos, o Secretário fez a leitura 
dos pareceres emitidos pelas Comissões ao Projeto de Lei 029/2014-025-014, que Altera 
dispositivos da Lei Municipal nº 2.376 de 08/11/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual 
do Município de Salinas/MG para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências, de 
autoria do Prefeito Municipal, os quais concluíram pela aprovação do Projeto. Também foi 
feita a leitura da Emenda Modificativa 001, de autoria dos Vereadores João de Deus, 
Thiago Durães, Rosineide Aparecida e Waldeir Pereira, a qual foi colocada sob 
apreciação do Plenário e não havendo discussões, a mesma foi aprovada por onze votos 
favoráveis, na primeira e na segunda votação. Em seguida e de igual modo, o Plenário 
aprovou o Projeto de lei. A seguir, o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas 
comissões ao Projeto de Lei 030/2014-026-014, que Autoriza abertura de crédito especial 
para execução de despesas com a aquisição de equipamentos para Academias de Saúde 
ao Ar Livre e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres 
favoráveis, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão. Não havendo 
manifestação, 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 novamente recebeu onze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. 
A Mesa Diretora apresentou a Redação Final aos Projetos aprovados, a qual foi 
submetida ao Plenário, sendo aprovada por onze votos em única votação. Nesse 
momento da reunião, o Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vice Presidente 
Douglas Gomes que submeteu ao Plenário as Indicações, apresentados e discutidas na 
reunião anterior, separadas por autoria. As Indicações foram aprovadas por nove votos 
favoráveis, considerando a ausência dos Vereadores Dorivaldo Ferreira e Edna Sarmento 
do Plenário, no momenta da votação. Em seguida o Presidente em Exercício colocou os 
Requerimentos 017/2014-009-004 e 018/2014-010-004, ambos de autoria da Vereadora 
Edna Sarmento, em única discussão. A autora dos Requerimentos, bem como o Vereador 
Eilton Santiago, fizeram uso da palavra. Em única votação, os Requerimentos foram 
aprovados por oito votos favoráveis, considerando a ausência dos Vereadores Dorivaldo 
Ferreira, Julimar de Oliveira e Rosineide Aparecida do Plenário no momento da votação. 
O Presidente em exercício ainda submeteu ao Plenário, a Moção 016/2014-002-009, de 
autoria do Vereador Julimar de Oliveira e as Moções 017/2014-005-012 e 018/2014-006-
012, de autoria do Vereador Thiago Durães. Dispensada a discussão, as Emendas foram 
aprovadas por dez votos favoráveis, considerando a ausência da Vereadora Rosineide 
Aparecida do Plenário no momento da votação. Reassumindo a direção dos trabalhos, o 
Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 
070/2014-005-008, de autoria do Vereador João de Deus Teixeira de Oliveira, através da 
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qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de um veículo para 
atender as demandas na área da saúde nas comunidades de Boqueirão Alto, Médio e 
Baixo; Indicação nº 071/2014-011-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, 
através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de colocar 
redutor de velocidade na rua Bento Pereira Matos, nº 52 - Bairro Industrial;  Indicação nº 
072/2014-002-011, de autoria da Vereadora Rosineide Aparecida Simões Pinho, através 
da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer a 
substituição do calçamento da travessa Luciano Veloso, localizada no centro desta cidade 
e calçamento da Avenida Sandra Mara Cândido, no Bairro Cândido Vilage; Moção nº 
019/2014-009-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através do qual 
requer que seja consignado um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. José 
Batista Loiola, ocorrido em 08.06.2014. Após a leitura o Presidente colocou as indicações 
em única discussão, fazendo uso da palavra o Vereador João de Deus. Em única 
votação, as indicações receberam dez votos favoráveis, sendo declaradas aprovadas. 
Vale ressaltar que o Vereador Thiago Durães se encontrava ausente do Plenário no 
momento da votação. Em seguida o Presidente submeteu ao Plenário a Moção 019/2014-
009-004, sendo a mesma aprovada por nove votos favoráveis, em única votação. Cumpre 
anotar a ausência dos Vereadores João de Deus e Fernandes Vicente do Plenário no 
momento da votação. Na continuidade da reunião, o Presidente passou a palavra à 
Vereadora Edna Sarmento para uso como Oradora Inscrita. Percebendo a falta de 
quórum para continuidade da reunião, o Presidente solicitou que a Vereadora Edna 
Sarmento concluísse a sua fala e encerrou os trabalhos às vinte e uma horas e cinquenta 
minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e discutida, se achada 
conforme, será assinada. 

 


