
 

 

Ata da oitava 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 dez 
minutos do dia vinte e dois de abril do ano de dois mil e quatorze, 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, Waldeir Pereira da Silva, 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 oração feita pelo Vereador Julimar de Oliveira. 
Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião ordinária realizada 
em sete de abril do corrente, a qual foi colocada em discussão e não havendo ressalvas, 
foi declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. Em seguida o Secretário fez a 
leitura das seguintes correspondências: 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 nº 096/2014 - Procuradoria Jurídica, 
de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha cópia das Leis 2.399 e 2.400, 
sancionadas em 10 de abril de 2014; Ofício nº 101/2014 - Procuradoria Jurídica, de 
autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha Projeto de Lei para apreciação da 
Câmara; Mensagem nº 239/2014/GAB, de autoria do Prefeito Municipal, pela qual 
submete à apreciação da Câmara, o Projeto de Lei que Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015; Ofício nº 043/2014, de autoria 
do Presidente da Associação Mineira de Municípios, Senhor Antônio Carlos Andrada, pelo 
qual convida para a 31ª Edição do Congresso Mineiro de Municípios, a realizar-se no 
período de seis a oito de maio do corrente ano. Foi apresentado o Parecer emitido pela 
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente à Prestação de Contas 
da Prefeitura Municipal de Salinas, relativa ao exercício de 2007. Cumpre anotar que o 
parecer concluiu pela aprovação das contas, conforme Projeto de Decreto Legislativo em 
anexo. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura do 
Parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao Projeto 
de Lei nº 010/2014-002-013, que Inclui no Calendário de eventos culturais e turísticos do 
Município de Salinas a Festa dos Amigos, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho 
Almeida. Com o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, 
fazendo uso da palavra os Vereadores Vilmar de Pinho e Etelvina Ferreira. Colocado em 
primeira votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis, considerando a ausência do 
Vereador Waldeir Pereira do Plenário, no momento da votação. A segunda discussão foi 
dispensada e na segunda votação, o Projeto recebeu doze votos favoráveis, sendo 
declarado aprovado. Na sequência dos trabalhos, o Presidente solicitou e o Secretário fez 
a leitura do Parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação 
ao Projeto de Lei nº 11/2014-001-012, que Declara de Utilidade Pública a Associação dos 
Moradores das Comunidades do Canavial e Pé da Serra, de autoria do Vereador Thiago 
Durães de Carvalho. Considerando o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto 
em primeira discussão. Não havendo manifestação, o Presidente colocou o Projeto em 
primeira votação, recebendo o mesmo doze votos favoráveis. Na segunda discussão a 
Vereadora Edna e o Vereador Vilmar fizeram uso da palavra. Na segunda votação, o 
Projeto recebeu onze votos favoráveis e uma abstenção, sendo declarado aprovado. Logo 
em seguida, o Secretário fez a leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões 
Permanentes de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de 



 

 

Contas ao Projeto de Lei nº 012/2014-008-014, que Dispõe sobre o Conselho Municipal 
de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências, 
de autoria do Prefeito Municipal. Vale ressaltar que as Comissões concluíram pela 
aprovação do Projeto. O Secretário também fez a leitura da Emenda Modificativa nº 001 
apresentada pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, a qual foi 
colocada em apreciação. Dispensadas as discussões, a Emenda recebeu doze votos 
favoráveis na primeira e segunda votação. Logo em seguida, o Presidente colocou o 
Projeto em primeira discussão, fazendo uso da palavra a Vereadora Edna Sarmento. Na 
primeira votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis. A segunda discussão foi 
dispensada e na segunda votação, o Projeto novamente recebeu onze votos favoráveis, 
sendo declarado aprovado. Cumpre anotar a ausência do Vereador Douglas do Plenário 
no momento da votação. Continuando os trabalhos, o Presidente solicitou e o Secretário 
fez a leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes de Legislação, Justiça 
e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Lei nº 
013/2014-009-014, que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e dá outras providências, de autoria do Prefeito 
Municipal. Com os pareceres favoráveis e com a dispensa da primeira discussão, o 
Presidente colocou o Projeto em primeira votação, recebendo o mesmo dez votos 
favoráveis. Na segunda discussão a Vereadora Edna Sarmento fez uso da palavra e na 
segunda votação, o Projeto novamente recebeu dez votos favoráveis, sendo declarado 
aprovado. Vale ressaltar que no momento das votações, os Vereadores Julimar e João 
Teixeira se encontrava ausente do Plenário. Na sequência da reunião, o Secretário fez a 
leitura do Parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação 
ao Projeto de Lei nº 014/2014-010-014, que Modifica a Lei Municipal nº 1.751, de 21 de 
julho de 1998, de autoria do Prefeito Municipal. Com o parecer favorável e dispensada a 
primeira discussão, o Projeto foi colocado em primeira votação, recebendo doze votos 
favoráveis. Na segunda discussão a Vereadora Edna Sarmento fez uso da palavra. Na 
segunda votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis, considerando a ausência do 
Vereador Julimar do Plenário no momento da votação, sendo declarado aprovado o 
Projeto. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura 
do Parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação ao 
Projeto de Lei nº 015/2014-011-014, que Autoriza o Poder Executivo a dar nova 
numeração às lojas 72 e 73 do Mercado Municipal, de autoria do Prefeito Municipal. Vale 
ressaltar que a Comissão concluiu pela aprovação do Projeto, o que permitiu ao 
Presidente colocar o mesmo 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. Cumpre 
anotar a ausência dos Vereadores Julimar e Edna Sarmento do Plenário, no momento 
das votações. Na sequência da reunião, o Secretário fez a leitura do dos Pareceres 
emitidos pelas Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Lei nº 016/2014-012-014, que Altera 
dispositivo da Lei Municipal nº 2.376, de 08.11.2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual 
do Município de Salinas para o período de 2014 a 2017, de autoria do Prefeito Municipal. 
Com os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão, 
momento em que o Vereador Douglas Gomes solicitou vistas do mesmo. Em seguida o 
Secretário fez a leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes de 
Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto 
de Lei nº 017/2014-013-014, que Autoriza abertura de crédito especial e dá outras 



 

 

providências - construção mini shopping, de autoria do Prefeito Municipal. Considerando 
os pareceres favoráveis, o Projeto foi colocado em primeira discussão. Fizeram uso da 
palavra os Vereadores João de Deus, Edna Sarmento e Fernandes Vicente, sendo que 
este solicitou vistas do Projeto. Em seguida o Secretário fez a leitura dos Pareceres 
emitidos pelas Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto de Lei nº 018/2014-014-014, que Autoriza 
abertura de crédito especial e dá outras providências - Despesas com o Museu da 
Cachaça, de autoria do Prefeito Municipal, os quais concluíram favoravelmente à 
tramitação do Projeto. Com a dispensa da primeira discussão, o Presidente colocou o 
Projeto em primeira votação, recebendo o mesmo doze votos favoráveis. Na segunda 
discussão a Vereadora Edna Sarmento fez uso da palavra. Na segunda votação, o 
Projeto novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Em 
seguida é feita a leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes de 
Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao Projeto 
de Lei nº 019/2014-015-014, que Altera dispositivo da Lei Municipal 2.383, de 06 de 
dezembro de 2013, que autoriza concessão de auxílios e contribuições e contém outras 
providências, de autoria do Prefeito Municipal. Considerando os pareceres favoráveis, o 
Projeto foi colocado em primeira discussão, momento em que o Vereador André Santana 
solicitou um interstício de cinco minutos. Retornando aos trabalhos e ainda em primeira 
discussão, o Vereador Eilton Santiago solicitou vistas do Projeto. O Vereador João de 
Deus Teixeira, na condição de Líder de Governo e usando de suas atribuições 
regimentais, solicitou do Presidente a convocação de uma Reunião Extraordinária para 
apreciação dos Projetos de Lei 016/2014-012-014 e 017/2014-013-014, ambos de autoria 
do Prefeito. Atendendo à solicitação do Vereador, o Presidente convocou uma Reunião 
Extraordinária para o dia vinte e oito de abril do corrente, às dezenove horas, no Plenário 
da Câmara, para apreciação dos Projetos retro mencionados. Com a aprovação dos 
Projetos, foi dada Redação Final aos mesmos, a qual foi submetida ao Plenário e 
aprovada por doze votos favoráveis, em única votação. Logo em seguida o Presidente 
solicitou e o Secretário fez a apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 
020/2014-016-014, que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2015 e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; 
Projeto de Lei nº 021/2014-017-014, que Dispõe sobre a organização do Sistema 
Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC, institui a Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor - CONDECON, e institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor - FMPDC e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2014, que Aprova Contas da Prefeitura Municipal de 
Salinas, referente ao exercício de 2007, de autoria da Comissão Permanente de 
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Após a apresentação, o Presidente 
encaminhou o Projeto de Lei 020/2014-016-014 à apreciação das Comissões 
Permanentes de Legislação, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Tomada de 
Contas e de Serviços Públicos Municipais; o Projeto 021/2014-017-014 às comissões 
permanentes de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de 
Contas e o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2014 à Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação, para emissão de parecer. Em seguida o Secretário fez a apresentação das 
seguintes matérias: Indicação nº 053/2014-011-003, de autoria do Vereador Douglas 
Gomes Ferreira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 
necessidade de construir uma Praça na Vila Aparecida; Indicação nº 054/2014-012-
003, de autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, através da qual indica ao Chefe do 



 

 

Poder Executivo Municipal a necessidade de proceder à limpeza na Rua Noé Correa, no 
Bairro São Pedro; Indicação nº 055/2014-004-006, de autoria da Vereadora Etelvina 
Ferreira dos Santos, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 
necessidade incluir o Povoado de Pinhãozeiro pertencente ao Município de Salinas/MG 
no Programa Água para Todos; Requerimento nº 009/2014-003-005, de autoria do 
Vereador Douglas Gomes Ferreira, através do qual requer da Presidência da Câmara que 
após a tramitação regimental, tome as medidas necessárias para que as Sessões 
Plenárias sejam transmitidas por áudio e vídeo ao vivo através do site da Câmara 
Municipal e por rádio; Moção nº 010/2014-002-004, de autoria da Vereadora Edna 
Sarmento Barros, através da qual requer que seja consignado um Voto de Congratulação 
ao Sr. Raimundo Benoni Franco, Salinense, pela nomeação para o cargo de Secretário de 
Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais; Moção nº 
011/2014-002-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual 
requer que seja consignado um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim 
Rodrigues de Oliveira, ocorrido em 18.03.2014; Moção nº 012/2014-003-012, de autoria 
do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual requer que seja consignado um 
Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Alcino José da Cruz, ocorrido em 
12.04.2014; Moção nº 013/2014-004-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de 
Carvalho, através da qual requer que seja consignado um Voto de Profundo Pesar pelo 
falecimento do Sr. José Antônio de Oliveira, ocorrido em 09.04.2014. Após a 
apresentação, as matérias em única discussão, separadas por autoria. Fizeram uso da 
palavra as Vereadoras Etelvina Ferreira e Edna Sarmento e os Vereadores Waldeir 
Pereira e João de Deus Teixeira. Em única votação, as matérias receberam dez votos 
favoráveis, sendo declaradas aprovadas. Cumpre anotar a ausência do Vereador Thiago 
Durães e do Presidente Dorivaldo Ferreira do Plenário no momento da votação, sendo 
que o Presidente foi substituído pelo Vice-Presidente Douglas Gomes, na condução dos 
trabalhos. Reassumindo a direção da reunião, o Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Douglas Gomes que estava inscrito como Orador desde a última reunião, sem 
ter feito uso da palavra por ter esgotado o horário regimental. Na palavra franca fizeram 
uso da palavra os Vereadores João de Deus, Douglas Gomes, André Santana, Vilmar de 
Pinho, Eilton Santiago, Edna Sarmento, Fernandes Vicente, Etelvina Ferreira, e o 
Presidente Dorivaldo Ferreira. Durante a sua fala, o Vereador João de Deus convidou os 
colegas Vereadores para uma reunião com o Contador da Prefeitura, Senhor Júlio 
Pardim, às nove e trinta horas do dia vinte e oito de abril do corrente, para tratar de 
assuntos relacionados aos Projetos constantes da pauta de convocação da Reunião 
Extraordinária prevista para essa mesma data. Não havendo mais nada a tratar, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, às vinte e 
duas horas e quinze minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e 
discutida, se achada conforme, será assinada. 

 
 
 

 
 


