
 

 

 
 

Ata da Sexta Reunião Extraordinária da segunda Sessão Legislativa da Legislatura de 
dois mil e treze a dois mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas, convocada pelo 
Presidente Dorivaldo Ferreira de Oliveira para apreciação das seguintes matérias: Projeto 
de Lei nº 046/2014 – 041-014, que Dispõe sobre ratificação do protocolo de intenções e 
do estatuto do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Entorno de Salinas – COMES, 
de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 047/2014 – 042-014, que Altera 
dispositivos da Lei nº 2.389 de 20 de Dezembro de 2013, que Dispõe sobre a 
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SUMUTRAN, a criação da Junta 
Administrativa de Recursos de Infração – JARI e dá outras providências, de autoria do 
Prefeito Municipal e Projeto de Lei nº 048/2014 – 001-015, que Acrescenta dispositivos 
na Lei Municipal nº 2.325, de 20 de agosto de 2012, e dá outras providências, de autoria 
da Mesa Diretora da Câmara. Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e oito de 
novembro de dois mil e quatorze, compareceram na Sala de Sessões da Câmara, os 
vereadores André Santana Pizarro, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Douglas Gomes 
Ferreira, Eilton Santiago Soares, Etelvina Ferreira dos Santos, Fernandes Vicente 
Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, Waldeir Pereira da Silva, Thiago Durães de 
Carvalho, Rosineide Aparecida Simões Pinho e Vilmar de Pinho Almeida. Constatando 
quórum, o Presidente declarou aberta a reunião, com a execução do Hino Nacional 
Brasileiro e logo em seguida a Vereadora Rosineide Aparecida fez uma leitura bíblica. Em 
seguida foi feita a leitura da ata da Reunião Ordinária realizada em dezessete de 
novembro do corrente, pelo Secretário Eilton Santiago, a qual foi colocada sob apreciação 
dos Vereadores. Não havendo ressalvas, a ata foi declarada aprovada pelo Presidente. 
Logo em seguida o Secretário fez a leitura das seguintes correspondências: Ofícios 
Circulares nº 075, 77 e 079/2014 - GAB, de autoria do Prefeito Municipal, pelos quais 
informa o recebimento de recursos para o Município de Salinas; Ofício nº 1685/2014 do 
Diretor Geral Substituto do IFNMG - Campus Salinas, Senhor Thiago Moreira dos Santos, 
pelo qual convida o Presidente da Câmara para participar de um dia de campo na 
Fazenda Indiana, de propriedade do Sr. Aldeir Xavier de Oliveira, no dia 2 de dezembro 
do corrente; Ofício nº 121/2014, de autoria do Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Senhor José Milton Oliveira Reis, pelo qual solicita a indicação de 
02 (dois) representantes da Câmara, sendo um titular e um suplente, para compor o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CODEC; Ofício nº 163/2014, do 
Gabinete da Presidência, pelo qual indica o Vereador Waldeir Pereira como Titular e o 
Vereador João de Deus Teixeira como Suplente para compor o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico – CODEC. Iniciando a tramitação da pauta da reunião, o 
Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões 
ao Projeto de Lei nº 046/2014 – 041-014, que Dispõe sobre ratificação do protocolo de 
intenções e do estatuto do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Entorno de Salinas 
– COMES, de autoria do Prefeito Municipal. Com os pareceres favoráveis, o Presidente 
colocou o Projeto de Lei 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 na segunda votação, o 
Projeto novamente recebeu dez votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Logo em 
seguida o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões ao Projeto de 
Lei nº 047/2014 – 042-014, que Altera dispositivos da Lei nº 2.389 de 20 de Dezembro de 
2013, que Dispõe sobre a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – 
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SUMUTRAN, a criação da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI e dá 
outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Considerando os pareceres 
favoráveis e tendo sido dispensadas as discussões, o Presidente submeteu o Projeto à 
primeira e segunda votação do Plenário, recebendo o mesmo dez votos em ambas as 
votações, sendo declarado aprovado. De igual modo, após considerar os pareceres 
favoráveis das comissões, o Plenário apreciou e aprovou por dez votos favoráveis ao 
Projeto de Lei nº 048/2014 – 001-015, que Acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 
2.325, de 20 de agosto de 2012, e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara, em primeira e segunda votação. Após aprovação dos Projetos, a Mesa Diretora 
apresentou a Redação Final dada aos mesmos, a qual foi colocada sob apreciação do 
Plenário e aprovada por dez votos favoráveis. Esgotada a pauta da Reunião e não 
havendo mais nada a tratar, o Presidente declarou encerrada a mesma às nove horas e 
cinquenta minutos. Para constar lavrou-se a seguinte ata que após lida e acha conforme, 
será assinada. 

 


