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Ata da oitava Reunião Ordinária da primeira 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 quinze de abril do 

ano de dois mil e treze, 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, Osmário Martins Oliveira, Rosineide Aparecida Simões Pinho e Vilmar de Pinho Almeida. O 

Vereador Thiago Durães de Carvalho enviou uma correspondência justificando a sua ausência por motivo 

de viagem a Belo Horizonte para participar da Reunião Solene da Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais para homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Constatando a presença de todos os 

Vereadores, o Presidente Dorivaldo Ferreira declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional 

Brasileiro e uma leitura bíblica, feita pela Vereadora Rosineide Aparecida. Inicialmente o Secretário 

Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião ordinária realizada em primeiro de abril do corrente, a qual 

foi colocada sob apreciação e não havendo ressalvas foi declarada aprovada e assinada pelos Vereadores. 

Em seguida foi feita a leitura das correspondências recebidas, a saber: Comunicados do Fundo Nacional 

de Saúde, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da Caixa Econômica Federal, 

informando a liberação de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofícios 132, 192, 195 e 

206/2013, de autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelos quais encaminha Projetos 

de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 167/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual 

encaminha cópia do Contrato de Repasse firmado com o Fundo Nacional de Assistência Social e a Caixa 

Econômica Federal para construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS; Ofício 184/2013, de autoria do Prefeito Municipal, através do qual encaminha respostas às 

indicações feitas pelos Vereadores; Ofício 191/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual 

encaminha as Leis 2.348 e 2.349, sancionadas em onze de abril do corrente; Carta do cópia da Lei 

Complementar 33/2013, sancionada em vinte e cinco de março do corrente; Ofício 001/2013, de autoria 

do Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Betel, Senhor Nisvaldo Gomes Cardoso, pelo  qual 

solicita o uso da Tribuna Popular nesta reunião; E-mail do Chefe de Gabinete da Presidência do Senado 

Federal, Senhor Luiz Fernando Bandeira de Mello, pelo qual acusa o recebimento do Ofício que 

encaminhou cópia da Moção de Repúdio à PEC nº 35/2011 e informa que o referido expediente foi 

remetido à Secretaria Geral da Mesa, a fim de ser analisado pela comissão competente; Ofício 613/2013, 

de autoria do Secretario Geral da Governadoria, Senhor Gustavo de Castro Magalhães, pelo qual informa 

que o Governador Antônio Augusto Junho Anastasia recebeu o expediente do Ofício 018/2013 da 

Presidência da Câmara, que solicita apoio para conseguir junto à Polícia Rodoviária Federal a instalação 

de um posto policial na Rodovia BR 251, próximo ao município de Salinas e determinou o seu 

encaminhamento ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Não havendo Projetos 

a serem votados, o Presidente solicitou e o Secretário fez a apresentação dos seguintes Projetos: Projeto 

de Lei nº 013/2013-010-014, que Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências – 

(implantação de laboratório de análises clínicas), de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 

014/2013-011-014, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de 

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar, bem como utilizar recursos na promoção 

de ações de apoio e incentivo à atividade, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 015/2013-

012-014, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio funerário referente ao traslado do 

corpo do Senhor Neviton Rodrigues Dias, da cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia para Salinas, 

Minas Gerais e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 016/2013-013-

014, que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2014 e dá 

outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Após a apresentação, os Projetos foram 

encaminhados às comissões competentes para apreciação e emissão de pareceres. Logo em seguida o 

Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 060/2013-002-003, de autoria do Vereador 
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Douglas Gomes Ferreira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 

reabrir o cinema; Indicação nº 061/2013-003-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, 

através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer um campo de 

várzea no Bairro Alto São João; Indicação nº 062/2013-002-009, de autoria do Vereador Julimar de 

Oliveira Filho, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de consertar 

a estrada da Barra do São José à BR 342 (Salinas à Rubelita); Indicação nº 063/2013-014-013, de autoria 

do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal 

solicitar à COPASA o prolongamento da rede de água da referida empresa por mais uns 700 metros 

alcançando o Clube das Codorninhas e demais vizinhos; Indicação nº 064/2013-015-013, 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 efetuada a limpeza/desobstrução da calha do Córrego 

que corta os Bairros Floresta e Silvio Santiago; Indicação nº 065/2013-016-013, 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 Saúde, viabilizem o transporte de pessoas interessadas em doação de 

sangue em Montes Claros-MG; Indicação nº 066/2013-017-013, 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 da estrada das Caraíbas (após a 

represa – próximo a Doca, Vei, Gercino e outros sitiantes); Indicação nº 067/2013-003-0090, de autoria 

do Vereador Julimar de Oliveira Filho, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de firmar convênio com o SENAI/SENAC e demais instituições que promovam cursos 

profissionalizantes; Indicação nº 068/2013-007-007, de autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, 

através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar um Centro 

Recreativo e Lazer com Quadra Esportiva na Rua Leão XV, onde funcionava a antiga pedreira da 

Prefeitura Municipal, localizada no bairro Santa Mônica; Indicação nº 069/2013-008-007, de autoria do 

Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de providenciar o patrolamento e cascalhamento nas estradas das comunidades de Tabuleiro 

e São José; Indicação nº 070/2013-009-007, de autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, através 

da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar o restante do 

calçamento no final da Rua João XXIII ao encontro da Rua Leão XV, no Bairro Santa Mônica; Indicação 

nº 071/2013-003-011, de autoria da Vereadora Rosineide Aparecida Simões Pinho, através da qual Indica 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer a reforma da quadra poliesportiva situada 

no Bairro Vila Canaã; Indicação nº 072/2013-004-011, de autoria da Vereadora Rosineide Aparecida 

Simões Pinho, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalação 

de lixeiras em diversas vias públicas desta cidade; Indicação nº 073/2013-004-011, de autoria da 

Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de providenciar cascalho para tampar buracos na estrada que liga Salinas ao Distrito de Nova 

Fátima; Indicação nº 074/2013-007-010, de autoria do Vereador Osmário Martins Oliveira, através da 

qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalar redutor de velocidade 

(lombada e/ou quebra-molas), na Rua Leão XV, nº 198 e na Rua Frei Gotardo, nº 197, no Bairro Santa 

Mônica; Requerimento nº 012/2013-001-010, de autoria do Vereador Osmário Martins Oliveira, através 

do qual requer que seja enviado ao Chefe do Executivo Municipal pedido para que seja enviado à 

apreciação da Câmara, Projeto de Lei que Institui a Política Municipal da Cultura Gospel e da Paz no 

Município de Salinas, nos termos do anteprojeto em anexo. Por solicitação da Vereadora Edna Sarmento, 

o Presidente consultou o Plenário e este consentiu com a apresentação do Requerimento 013/2013-002-

004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento, através do qual requer a criação de uma Comissão Especial 

para tratar de Políticas Contra as Drogas, sugerindo o nome dos Vereadores Osmário Martins, Douglas 

Gomes, Vilmar de Pinho e a própria autora, como membros da citada Comissão. Após a leitura, as 
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matérias foram colocadas em única discussão, destacadas por autoria. Fizeram uso da palavra os 

Vereadores Vilmar de Pinho, Eilton Santiago, Etelvina Ferreira, Edna Sarmento, João de Deus, Douglas 

Gomes, Fernandes Vicente, Julimar de Oliveira e Osmário Martins. Vale destacar que a Vereadora Edna 

Sarmento solicitou uma correção no Requerimento de sua autoria, passando o requerido para uma 

Comissão Temporária de Representação e não Comissão Especial, como consta.  Em única votação as 

matérias receberam onze votos favoráveis.  Em seguida o Presidente passou a palavra ao Senhor Antônio 

Eustáquio Ferreira Duca, que juntamente com a Equipe Local da EMATER/Salinas, fez apresentação do 

Relatório Anual de Atividades da referida entidade. Esgotado o horário da reunião, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a mesma às vinte e duas horas e quarenta minutos. 

Para constar lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 


