
 

 

Ata da sexta 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 cinco 
minutos do dia dezessete 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 feita pelo Vereador Fernandes Vicente. 
Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião ordinária realizada 
em dez de março 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: Comunicados do 
Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do 
Fundo Nacional de Assistência Social, informando a liberação de recursos financeiros em 
favor do Município de Salinas; Ofício 162/2014, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim 
Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha Prestação de Contas da Prefeitura Municipal, 
Fundo Municipal de Saúde e Fundação de Cultura, relativos ao exercício financeiro de 
2013; Carta da Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Senhora 
Conselheira Adriene Andrade, pela qual convida para a Segunda Conferência de Controle 
Externo do referido Tribunal e para o Primeiro Fórum de Governança TCEMG/TCU; Ofício 
06/2014, do Gabinete da Vereadora Edna Sarmento, assinado por esta e pelos 
Vereadores Douglas Gomes e Fernandes Vicente, através do qual solicitam que seja 
encaminhada à assessoria jurídica da Câmara, toda a documentação referente à 
tramitação do Projeto de Resolução 003/2013 e do Projeto de Emenda à Lei Orgânica 
002/2013 a fim de que seja exarado parecer jurídico e sanado todo e qualquer vício e 
caso seja constatada qualquer irregularidade, que sejam os referidos Projetos retirados da 
pauta. Também foi feita a leitura do Parecer exarado pela assessoria jurídica da Câmara, 
sobre as matérias relacionadas no Ofício supra citado. Vale ressaltar que a assessoria 
jurídica concluiu que os substitutivos apresentados ferem o artigo duzentos e dezoito do 
Regimento Interno da Câmara, posto que os mesmos foram assinados única e 
exclusivamente pelo Vereador Julimar de Oliveira. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente 
solicitou e o Secretário fez a leitura do Parecer emitido pela Comissão Temporária 
Especial nomeada pela Portaria 015/2014, ao Projeto de Lei nº 006/2014-006-014, que 
Autoriza o Poder Executivo estabelecer, nas vias terrestres sob sua jurisdição, 
estacionamento rotativo de veículos e dá outras providências, de autoria do Prefeito 
Municipal. Considerando o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira 
discussão, momento em que o Vereador Eilton Santiago solicitou vistas do mesmo. O 
Vereador Julimar de Oliveira arguiu o Presidente sobre a ausência do Substitutivo ao 
Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 002/2013 da pauta da reunião, alegando 
que o mesmo já conta com assinaturas suficientes para atender a dispositivo legal e 
solicitando que o mesmo fosse colocado em apreciação. O Presidente indeferiu o pedido 
do Vereador Julimar. Em seguida o Presidente solicitou do Secretário fazer a leitura do 
Parecer emitido pela Comissão Temporária Especial nomeada pela Portaria 016/2014 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. 
Com o parecer favorável, o Presidente colocou o Projeto em primeira discussão. Fizeram 
uso da palavra as Vereadoras Edna Sarmento e Rosineide Aparecida. Na primeira 



 

 

votação o Projeto recebeu doze votos favoráveis. A segunda discussão foi dispensada e 
na segunda votação, o Projeto novamente recebeu doze votos favoráveis, sendo 
declarado aprovado. Com a aprovação do Projeto, foi dada Redação Final ao mesmo, a 
qual foi submetida a o Plenário e aprovada por doze votos favoráveis, em única votação. 
Logo em seguida o Presidente solicitou e o Secretário fez a apresentação das seguintes 
matérias: Indicação nº 043/2014-012-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho 
Almeida, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para que através 
da Secretaria Municipal de Obras, seja realizado o patrolamento e encascalhamento do 
trecho da estrada entre a BR 251/Pau Pobre até a fazenda do Sr. Aécio Matos Costa e 
outros; Indicação nº 044/2014-004-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de 
Carvalho, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a necessidade 
de intervir junto ao setor competente para que o mesmo possa disponibilizar o sinal da 
Inter TV Grande Minas, para o Distrito de Nova Matrona; Indicação nº 045/2014-005-
004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual indica ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, a necessidade de fazer o calçamento e limpeza da Rua H, no 
Bairro Alto Casa Blanca; Indicação nº 046/2014-006-007, de autoria do Vereador 
Fernandes Vicente Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a necessidade de providenciar a limpeza de entulho e lixo na Rua Aroeiras, ao 
lado do campo de futebol do bairro Nova Esperança; Requerimento nº 006/2014, de 
autoria dos Vereadores André Santana Pizarro, Douglas Gomes Ferreira, Edna Sarmento 
Barros, Eilton Santiago Soares, Etelvina Ferreira dos Santos e Fernandes Vicente 
Oliveira, pelo qual requerem da Presidência da Câmara que seja encaminhado ao Prefeito 
Municipal o seguinte pedido de providência: encaminhar à Câmara Municipal, cópia do 
contrato de comodato firmado entre a Prefeitura Municipal e a 161ª Subsecção da OAB; 
Requerimento nº 007/2014-003-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, 
através do qual requer da Presidência da Câmara que seja convocado o Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer, Sr. Alvino Pereira Filho, para ser sabatinado pelos Edis 
desta Casa Legislativa; Moção nº 005/2014-001-009, de autoria do Vereador Julimar de 
Oliveira Filho, através da qual requer que seja consignado um Voto de Aplauso ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, pelo encascalhamento da BR 342 à Comunidade da 
Barra do São José. Após a apresentação, o Presidente colocou as matérias em única 
discussão, separadas por autoria. Fizeram uso da palavra os Vereadores Edna Sarmento, 
Douglas Gomes, Julimar de Oliveira, Eilton Santiago, Waldeir Pereira, Vilmar de Pinho, 
João de Deus e Thiago Durães. Em única votação as matérias foram aprovadas por doze 
votos favoráveis, exceto o Requerimento nº 007/2014-003-003, de autoria do Vereador 
Douglas Gomes que recebeu seis votos favoráveis e seis contrários e o voto contrário do 
Presidente, sendo declarado reprovado. Na continuidade dos trabalhos, o Presidente 
colocou a palavra franca, fazendo uso da mesma os Vereadores Vilmar de Pinho, André 
Santana, Eilton Santiago, Waldeir Pereira e João de Deus. Não havendo nada mais a 
tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, às 
vinte e uma horas e trinta minutos. Para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e 
discutida, se achada conforme, será assinada. 

 
 
 

 
 


