
 

 

Ata da segunda reunião ordinária da quarta 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 dezoito de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram no Plenário da 
Câmara os vereadores André Santana Pizarro, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Douglas 
Gomes Ferreira, Edna Sarmento Barros, Eilton Santiago Soares, Fernandes Vicente 
Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, Julimar de Oliveira Filho, Osmário Martins 
Oliveira, Rosineide Aparecida Simões Pinho, José Milton Oliveira Reis e Vilmar de Pinho 
Almeida. Cumpre anotar que a Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos enviou atestado 
médico à Mesa justificando a sua ausência. Constatando quórum, o Presidente André 
Santana declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma 
oração feita pelo Vereador Fernandes Vicente. Inicialmente o Secretário Douglas Gomes 
fez a leitura da ata da Reunião Ordinária realizada em quatro de janeiro de dois mil e 
dezesseis, a qual foi colocada sob apreciação do Plenário. Não havendo ressalvas, a ata 
foi declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. Em seguida o Secretário fez a 
leitura das seguintes correspondências: Ofício nº 01/2016 - Procuradoria Jurídica, de 
autoria do Prefeito Municipal, através do qual encaminha Projeto de Lei para apreciação 
da Câmara; Ofício nº 029/2016 - GAB, de autoria do Prefeito Municipal, através do qual 
encaminha Folha de Pagamento dos Servidores da Prefeitura Municipal, referente ao mês 
de dezembro/2015; Ofício nº 34/Direção do Foro/SEJUD/2016, de autoria do Juiz De 
Direito e Diretor do Foro de Salinas, Doutor Daniel Teodoro Mattos da Silva, pelo qual 
convida para a Audiência Pública de instalação dos trabalhos Especiais Cível e Criminal, 
dos Serviços Notariais e de Registro, dos Serviços de Regularidade e para conhecer de 
denúncia, reclamação ou sugestão, a realizar-se em 15/02/2016, no Salão do Tribunal do 
Júri do Fórum Desembargador Dario Lins; Ofício nº 03/2016/2ª PJ/Salinas/MG, de autoria 
do Promotor de Justiça Dr. Jean Ernane Mendes da Silva, pelo qual solicita o 
agendamento de data para reunião com esta Câmara Legislativa, acerca da gestão de 
resíduos sólidos em Salinas; Ofício nº 06/2016/CT/Salinas-MG, de autoria do Presidente 
do Conselho Tutelar de Salinas, Senhor Edervaldo Dias Romualdo, pelo qual informa os 
nomeados conselheiros do Conselho Tutelar gestão 2016/2019, bem como a eleição 
ocorrida em 11/01/2016; Ofício nº 001/2016, de autoria do Senhor Odenir Luiz Alves 
Júnior - Delegado Sindical de Base do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de 
Minas Gerais, pelo qual solicita a sua inscrição na Tribuna Popular. Iniciando a tramitação 
da Pauta da reunião, o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura dos pareceres 
emitidos pelas comissões ao Projeto de Lei nº 034/2015-021-014, que Autoriza concessão 
de auxílios e contribuições e contém outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. 
Cumpre anotar que os pareceres foram favoráveis à aprovação do Projeto. Também foi 
feita a leitura da Emenda Modificativa 001, de autoria do Vereador Dorivaldo Ferreira, a 
qual foi colocada sob apreciação, sendo aprovada por onze votos favoráveis, em primeira 
e segunda votação. Também foi feita a leitura da Emenda Aditiva 001, de autoria da 
Vereadora Edna Sarmento, a qual foi colocada em primeira discussão. A autora fez uso 
da palavra e na primeira votação, a Emenda recebeu onze votos favoráveis. A segunda 
discussão foi dispensada e na segunda votação a Emenda novamente recebeu onze 
votos favoráveis, sendo declarada aprovada. Após a apreciação das Emendas, o 
Presidente colocou o Projeto em primeira discussão. Os Vereadores Douglas Gomes e 
Vilmar de Pinho fizeram uso da palavra e o Vereador Fernandes Vicente solicitou vistas 
do mesmo. Em seguida o Secretário fez a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões 
ao Projeto de Lei nº 035/2015-022-014, que Cria a Gratificação de Incentivo Financeiro a 
ser paga ao Farmacêutico Responsável Técnico da Farmácia de Minas de Salinas/MG, 
autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências, de autoria do Prefeito 



 

 

Municipal. Com os pareceres favoráveis e com a dispensa das discussões, o Projeto foi 
colocado em primeira e segunda votação recebendo, em ambas, dez votos favoráveis, 
sendo declarado aprovado. Cumpre anotar a ausência do Vereador João de Deus do 
Plenário, no momento das votações. Na continuidade da reunião, foi feita a leitura dos 
pareceres emitidos pelas comissões ao Projeto de Lei nº 036/2015-023-014, que Altera a 
Lei 2.441, de 06 de maio de 2015, a qual autoriza o Poder Executivo a desafetar área 
pública e doá-la ao Estado de Minas Gerais e dá outras providências, de autoria do 
Prefeito Municipal. Com os pareceres favoráveis e com a dispensa das discussões, o 
Presidente colocou o Projeto em primeira e segunda votação, recebendo o mesmo onze 
votos favoráveis, sendo declarado aprovado. Com a aprovação dos Projetos, foi dada 
Redação Final aos mesmos, a qual foi submetida à apreciação do Plenário e aprovada 
por dez votos favoráveis, em única votação. Na continuidade dos trabalhos, o Secretário 
fez a apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei Complementar nº 001/2016-
001-015, que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 007, de 20 de setembro de 

2006, que Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Salinas/MG e 
estabelece diretrizes aos servidores e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora 
da Câmara; Projeto de Lei nº 001/2016-001-014, que Altera a denominação do Mercado 
de Abastecimento e Centro Comercial Presidente Castelo Branco, de autoria do Prefeito 
Municipal;  Projeto de Lei nº 002/2016-001-009, que Dispõe sobre denominação de 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira Filho; 
Projeto de Resolução nº 001/2016-001-015, que Dispõe sobre a atualização monetária 
dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Salinas e dá outras providências, 
de autoria da Mesa Diretora da Câmara. Após a apresentação, o Presidente encaminhou 
os Projetos à apreciação das comissões competentes e solicitou das lideranças a 
indicação de membros para comporem uma Comissão Temporária Especial para apreciar 
e emitir parecer aos Projetos de Lei nº 001/2016-001-014 e 002/2016-001-009. Foram 

indicados os Vereadores Edna Sarmento, Fernandes Vicente e João de Deus. Em 
seguida o Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 003/2016 – 001-
002, de autoria do Vereador Dorivaldo Ferreira de Oliveira, através da qual indica ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalar 02 (dois) redutores de 
velocidade (lombada e/ou quebra-molas), na Rua Paulo Teixeira Costa na comunidade de 
Curralinho (em frente a Escola Estadual Paulo Teixeira Costa; Indicação nº 004/2016 – 
002-002, de autoria do Vereador Dorivaldo Ferreira de Oliveira, através da qual indica ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalar 02 (dois) redutores de 
velocidade (lombada e/ou quebra-molas), na Rua do Pila, na comunidade de Baixa 
Grande; Indicação nº 005/2016 – 001-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho 

Almeida, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 
realizar a instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas), na rua Prof. José 
Miranda, altura do nº 660; Indicação nº 006/2016 – 002-013, de autoria do Vereador 
Vilmar de Pinho Almeida, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 
necessidade de realizar o calçamento da rua Silvino Soares (F), no Bairro Casa Blanca 2; 
Indicação nº 007/2016-001-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através 
da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade da continuidade das 
obras do calçamento da Rua Mendo Correa que foram iniciadas e interrompidas sem a 
devida conclusão; Indicação nº 008/2016 – 001-007, de autoria do Vereador Fernandes 
Vicente Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 
necessidade de providenciar a instalação de semáforo na passarela da Praça da Alegria e 
na passarela próximo à Fundação de Cultura; Indicação nº 009/2016 – 002-007, de 
autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Poder 
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Executivo Municipal a necessidade de providenciar a iluminação pública e calçamento na 
Rua José Ribeiro da Cruz, entre os Bairros Nova Esperança e no Bairro Vila 
Januária; Indicação nº 010/2016 – 002-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes 
Ferreira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 
desassorear o Córrego do Bairro Nova Esperança; Indicação nº 011/2016 – 003-003, de 
autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, através da qual indica ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal a necessidade de instalar fraldários nos seguintes prédios públicos: 
Rodoviária, Mercado Municipal, Mini Shopping, Centro de Convenções, Prefeitura e 
Museu; Indicação nº 012/2016 – 004-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes 
Ferreira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 
calçar as seguintes ruas do Bairro São José: Rua Luiz Gonzaga de Pinho (antiga Rua 7), 
Rua Valdo Corrêa, Rua 8;  Moção nº 004/2016-001-007, de autoria do Vereador 

Fernandes Vicente Oliveira, através da qual requer que seja consignado na ata dos 
trabalhos desta Sessão, um Voto de Profundo Pesar, pelo falecimento do Sr. Maurílio 
Hélio Gomes dos Santos, ocorrido em 13/01/2016. Após a apresentação, o Presidente 
colocou as matérias em apreciação, separadas por autoria, sendo as mesmas aprovadas 
da seguinte forma: as Indicações 003 e 004 foram aprovadas por onze votos favoráveis; 
as demais Indicações e a Moção foram aprovadas por dez votos favoráveis, considerando 
a ausência do Vereador João de Deus do Plenário, no momento da votação. Na 
continuidade dos trabalhos, o Senhor Odenir Luiz Alves Júnior, Delegado Sindical de 
Base do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, fez uso da 
palavra na Tribuna Popular e logo em seguida o Presidente colocou a palavra franca, 
fazendo uso da mesma os Vereadores Vilmar de Pinho, Dorivaldo Ferreira, Eilton 
Santiago, Edna Sarmento, João de Deus, Douglas Gomes e Fernandes Vicente. Não 
havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às vinte e uma 
horas e dez minutos e para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e discutida, 
se achada conforme, será assinada. 


