
 

 

Ata da quinta 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 dez de março 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 feira pela Vereadora Etelvina Ferreira. 
Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião extraordinária 
realizada em vinte e quatro de fevereiro do corrente, a qual foi colocada em discussão e 
não havendo ressalvas, foi declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. Atendendo 
a solicitação do Presidente, o Secretário fez a leitura das seguintes correspondências: 
Ofício 049/2014, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual 
encaminha Projeto de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 052/2014, de autoria do 
Prefeito Municipal, pelo qual encaminha cópia da Lei Complementar número trinta e cinco, 
devidamente sancionada; Ofício 114/2014, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual 
encaminha relatórios de previsão de metas de arrecadação e previsão de desembolso de 
despesas do exercício de 2014; Ofício 140/2014 de autoria do Promotor de Justiça Doutor 
Luís Gustavo Patuzzi Bortocello, através do qual solicita da Presidência que informe o 
nome e o presidente das duas associações existentes na Comunidade Rural de Santa 
Rosa; Ofício 158/2014, de autoria do Promotor de Justiça Doutor Luís Gustavo Patuzzi 
Bortocello, através do qual solicita da Presidência que informe  se é a COPASA ou o 
IDENE o responsável pelo fornecimento de água na Comunidade de Santa Rosa/Ourives; 
Carta do Vereador Julimar de Oliveira Filho, pelo qual solicita a substituição do 
Substitutivo ao Projeto de Resolução 003/;2013, que Altera o Regimento Interno e dá 
outras providências, pelo Substitutivo número 002 ao Projeto de Resolução 003/2013. O 
Secretário também fez a leitura dos Ofícios 0024 e 0025/2014, de autoria da Presidência 
da Câmara, pelos quais presta informações solicitadas pelos Ofícios 0140 e 0158/2014, 
de autoria do Promotor de Justiça. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente solicitou e o 
Secretário fez a leitura do Parecer emitido pela Comissão Temporária Especial nomeada 
pela Portaria 010/2014, ao Substitutivo ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 
002/2013, que Altera dispositivos da Lei Orgânica do Município, de autoria do Vereador 
Julimar de Oliveira. Considerando o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em 
primeira discussão, momento em que o Vereador Eilton Santiago solicitou vistas do 
mesmo. Considerando a ausência de pareceres das Comissões Permanentes ao Projeto 
de Lei nº 006/2014-006-014, que Autoriza o Poder Executivo a estabelecer 
estacionamento rotativo de veículos, de autoria do Prefeito Municipal, o Presidente 
solicitou das lideranças a indicação de membros para comporem uma comissão 
temporária especial, para no prazo de seis dias, emitir parecer ao referido Projeto. Foram 
indicados os Vereadores Edna Sarmento, João de Deus e Vilmar de Pinho. O Presidente 
também solicitou das lideranças a indicação de membros para comporem uma Comissão 
Temporária Especial para, nos termos do Regimento Interno da Câmara, apreciar e emitir 
parecer ao Projeto de Lei nº 007/2014-001-011, que Dispõe sobre denominação de via 
pública - Rua Presidente Itamar Franco, de autoria da Vereadora Rosineide Aparecida 
Simões Pinho. Foram indicados os Vereadores Edna Sarmento, Fernandes Vicente e 
Thiago Durães. Na continuidade dos trabalhos, o Secretário fez a apresentação das 
matérias protocoladas na Secretária da Câmara, a saber: Projeto de Lei nº 009/2014-007-



 

 

014, que Autoriza o Poder Executivo a desafetar área pública e doá-la à Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais - Subseção Salinas/MG e dá outras 
providências, de autoria do Prefeito Municipal e Substitutivo nº 002 ao Projeto de 
Resolução nº 003/2013 que Dispõe sobre alteração no Regimento Interno e dá outras 
providências, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira, os quais foram encaminhados à 
apreciação da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Logo em 
seguida o Presidente solicitou e o Secretário fez a apresentação das seguintes matérias: 
Indicação nº 036/2014-010-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através 
da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de criar/instalar 
Casa de Apoio em Montes Claros/MG, para os cidadãos em busca de tratamento naquela 
localidade, especialmente os pacientes oncológicos; Indicação nº 037/2014-011-013, de 
autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual indica ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal a necessidade de capina/limpeza e dedetização do cemitério local; 
Indicação nº 038/2014-003-007, de autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, 
através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 
providenciar a reforma de calçamento nas mediações da Rua Aroeiras, esquina com a 
Rua Gameleiras, do Bairro Nova Esperança; Indicação nº 039/2014-004-007, de autoria 
do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal a necessidade de providenciar a instalação de 02 (dois) postes com 
iluminação na Rua José Ribeiro da Cruz, entre os bairros Nova Esperança e Vila 
Januária; Indicação nº 040/2014-005-007, de autoria do Vereador Fernandes Vicente 
Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 
providenciar o cascalhamento na estrada que liga a MG-342 à comunidade de Tabuleiro e 
adjacências; Indicação nº 041/2014-009-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes 
Ferreira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 
construir quadras para práticas esportivas nos bairros Betel, Santa Mônica e Santo 
Antônio; Moção nº 002/2014-001-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros 
através da qual que seja consignado um Voto de Aplauso à equipe do Programa Estadual 
do Controle de Câncer de Mama - Viva Vida, que até o momento já foram realizados 
1.808 exames no Município de Salinas; Moção nº 003/2014-001-012, de autoria do 
Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual que seja consignado um Voto de 
Profundo Pesar pelo falecimento da Sra. Olavina Maria Cacique, ocorrido em 25.02.2014; 
Moção nº 004/2014-001-007, de autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através 
da qual que seja consignado um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Dermani 
Oliveira Filho, ocorrido em 16.02.2014. Após o Presidente ouvir o Plenário e com o 
consentimento deste, o Secretário fez a apresentação da Indicação nº 042/2014-001-
009, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira Filho, através da qual indica ao Senhor 
Prefeito Municipal a necessidade de intervir junto à COPASA, para que a mesma possa 
construir a rede de esgoto sanitário às margens do Rio Salinas, da ponte localizada entre 
o centro e o Bairro São Geraldo até a Passarela localizada no Bairro Muritiba. Após a 
apresentação, o Presidente colocou as matérias em única discussão, separadas por 
autoria. Fizeram uso da palavra os Vereadores Edna Sarmento, Fernandes Vicente, Eilton 
Santiago, Etelvina Ferreira, Waldeir Pereira, e Vilmar de Pinho. Em única votação, as 
Indicações foram aprovadas da seguinte forma: as Indicações receberam doze votos 
favoráveis e as Moções receberam onze votos favoráveis, considerando a ausência do 
Vereador Douglas Gomes no momento da votação. Na continuidade dos trabalhos, o 
Presidente colocou a palavra franca, fazendo uso da mesma os Vereadores Vilmar de 
Pinho, Julimar de Oliveira, Edna Sarmento, André Santana e Eilton Santiago. Não 
havendo nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 



 

 

encerrada a reunião, às vinte e uma horas e vinte e cinco minutos. Para constar, lavrou-se 
a presente ata que, após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 

 
 
 

 
 


