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Ata da nona 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 seis de maio 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, 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 leitura bíblica, feita 

pelo Vereador Vilmar de Pinho. Inicialmente o Secretário Eilton Santiago fez a leitura da ata da reunião 

extraordinária realizada em trinta 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: Comunicado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

informando a liberação de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício nº 247/2013, de 

autoria do Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelo qual encaminha cópia da Lei Municipal nº 

2.350, sancionada em 30 de abril do corrente ano; Ofício nº 260/2013, de autoria do Prefeito Municipal, 

pelo qual encaminha Projeto de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 0016/2013, de autoria da 

Presidente da Comunidade Terapêutica da Conferência Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, 

Senhora Edna Sarmento Barros, através do qual encaminha projetos que foram enviados para a Secretaria 

Estadual de Saúde, pelo Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, para celebrar contrato de 

comodato em parceria com a Prefeitura Municipal de Salinas e a Comunidade Terapêutica da Conferência 

Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente comunicou a 

tramitação do Projeto de Lei nº 012/2013-001-012, que Dispõe sobre nova denominação de praça, de 

autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, o qual se encontrava sob vistas do Vereador Julimar de 

Oliveira, colocando o mesmo em primeira discussão. O Vereador Thiago Durães fez uso da palavra, 

requerendo a retirada do Projeto. O Presidente colocou o requerimento sob apreciação do Plenário, sendo 

o mesmo aprovado por doze votos favoráveis. Em seguida o Secretário fez a leitura dos pareceres 

emitidos pelas comissões ao 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. Considerando os pareceres favoráveis, o Presidente colocou o Projeto em primeira 

discussão. O Vereador André Santana fez uso da palavra e apresentou um substitutivo ao Projeto. A 

Vereadora Edna Sarmento sugeriu um interstício de dez minutos, porém a sua sugestão não foi atendida e, 

em virtude da apresentação do Substitutivo, o Presidente passou o mesmo para as comissões e suspendeu 

a tramitação do Projeto. Não havendo mais Projetos as serem apreciados, o Presidente solicitou e o 

Secretário fez a apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2013, que 

Dá nova redação ao art. 28 da Lei Orgânica Municipal, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho; 

Substitutivo ao 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 017/2013-014-014, que Institui a política municipal da cultura 

gospel e da paz no município de Salinas e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal e 

Projeto de Resolução nº 001/2013, que Altera o artigo 114 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Salinas, de autoria dos Vereadores Vilmar de Pinho Almeida, Osmário Martins Oliveira, Eilton Santiago 

Soares, Edna Sarmento Barros, Thiago Durães de Carvalho. Após a apresentação, o Presidente 

encaminhou o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 015/2013-012-014, bem como o Projeto de Lei nº 

017/2013-014-014, à análise das comissões competentes e solicitou das lideranças a indicação de 

membros para comporem uma Comissão Temporária Especial para apreciação do Projeto de Emenda à 

Lei Orgânica nº 001/2013. Foram indicados os Vereadores João de Deus, Osmário Martins e Thiago 
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Durães. Na continuidade da reunião, o Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 

075/2013-006-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual Indica ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal a necessidade de patrolar a Rua Donizete Ribeiro da Cruz, nas imediações 

dos números 08 e 36, no bairro Esplanada; Indicação nº 076/2013-007-004, de autoria da Vereadora Edna 

Sarmento Barros, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 

patrolar a Rua Asdrubal de Oliveira Santos, nas imediações do número 190, no Bairro Silvio Santiago, 

seguindo até a Avenida Geraldo Ferreira Matos, próximo a Zé Maria do gás; Indicação nº 077/2013-008-

004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de revisar o Código Tributário Municipal de Salinas, os índices cobrados das 

taxas pela municipalidade; Indicação nº 078/2013-004-009, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira 

Filho, através do qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a necessidade de implantação de 

mão única na rua Bias Fortes – Centro; Indicação nº 079/2013-018-013, de autoria do Vereador Vilmar de 

Pinho Almeida, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 

providenciar um Centro Recreativo de Lazer com quadra poliesportiva em Ferreirópolis; Indicação nº 

080/2013-019-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida, através da qual indica ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal a necessidade de realizar a coleta de lixo no Bairro Betel e Ebenezer; 

Indicação nº 081/2013-020-013, 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 e retirada de lixo/entulho na Praça do Betel; Indicação nº 082/2013-021-013, de autoria do 

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

necessidade de instalar redutor de velocidade (lombada e/ou quebra-molas), na Av. José Carlos de Pinho, 

próximo ao número 440 e em frente Cecílio; Indicação nº 083/2013-013-012, de autoria do Vereador 

Thiago Durães de Carvalho,  através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade 

de instalação de 01 (um) poste com luminária na Rua D, na altura do nº 60, no Bairro Progresso; 

Indicação nº 084/2013-014-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual 

indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de instalar redutores de velocidade 

(lombada e/ou quebra-molas) na Rua das Tulipas na altura do nº 275, Bairro Cândido Vilage; Indicação 

nº 085/2013-008-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros,  através da qual indica ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal a necessidade de divulgar a agenda cultural do Cine Teatro João Costa, nos 

meios de comunicação disponíveis na Cidade, como forma de incentivo a Cultura; Indicação nº 086/2013-

009-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros,  através da qual indica ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de colocar luminárias na Rua Oscar Martins Gandra, na altura do nº 

1.216, no Bairro Vista Alegre; Indicação nº 087/2013-010-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento 

Barros, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer o serviço de 

recuperação e manutenção da estrada rural que liga Salinas à Comunidade de Boqueirão de Nem 

Cândido/Boa Vista/Furados, sentido ao Povoado de Cachoeira Seca, entrando pelo Valley Hills (km 360 

– BR 251); Indicação nº 088/2013-003-006, de autoria do Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos,  

através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar uma casa de 

apoio na cidade de Montes Claros, para atender os pacientes que vão do Município de Salinas para 

tratamento de saúde fora do domicílio; Indicação nº 089/2013-014-005, de autoria do Vereador Eilton 

Santiago Soares,  através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 

concluir a limpeza da Praça do Rotary, localizada no Bairro São Miguel, bem como coibir que a 

população jogue lixo no local; Indicação nº 090/2013-002-008, de autoria do Vereador João de Deus 

Teixeira de Oliveira, através da qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 

instalação de 3 (três) postes com luminárias, na rua Antônia Gois, no bairro Alto Casa Blanca; Indicação 

nº 091/2013-005-011, de autoria da Vereadora Rosineide Aparecida Simões Pinho, através da qual indica 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer lombada/quebra-molas na rua A, no bairro 
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Vista Alegre, nas proximidades da casa nº 171, na rua José Martins dos Anjos, Centro, nas proximidades 

do posto Vila Aparecida; Requerimento nº 015/2013-001-010, de autoria do Vereador Osmário Martins 

Oliveira, através do qual requer da Presidência da Câmara que seja feito um convite ao Chefe de 

Departamento da Defesa Civil, o Senhor Silvânio Batista Costa, para um café da manhã na sede da 

Câmara Municipal para esclarecimentos sobre a situação das atividades desenvolvidas na zona urbana e 

rural, devido ao longo período de estiagem no Município; Requerimento nº 016/2013-006-009, de autoria 

do Vereador Julimar de Oliveira Filho, através do qual requer da Presidência que seja enviado ofício ao 

Governador, ao Vice-Governador de Minas Gerais, ao Procurador Geral do Estado de Minas Gerais e ao 

Diretor Geral do ITER, com o objetivo de promover a reabertura do ITER/MG – Posto Avançado em 

Salinas; Requerimento nº 017/2013-004-013, de autoria do Vereador Vilmar de Pinho Almeida e 

coautores, através do qual requer que seja encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal o seguinte 

pedido de providências: quais as medidas concretas que foram ou estão sendo tomadas para implementar 

as medidas previstas na Lei nº 2.320, de 18 de julho de 2012; apresentar proposta para reposição salarial 

da categoria, conforme planilha do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais; Disponibilidade para 

reunião com a Categoria, juntamente com todos os Vereadores, no Anexo da Câmara de Vereadores em 

22/05/2013, às 20:00h.; Moção nº 006/2013-001-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, 

através da qual requer que seja consignado um “Voto de Aplauso”, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal 

de Salinas, Senhor Joaquim Neres Xavier Dias, pelo apoio na viagem da turma do curso de Educação 

Física da Universidade Aberta do Brasil – UAB, Polo Salinas-MG, à Universidade de Juiz de Fora – MG, 

para aula inaugural do 2º  Período. Após a leitura, as matérias foram colocadas em única discussão, 

destacadas por autoria. Fizeram uso da palavra os Vereadores Eilton Santiago, Edna Sarmento, Vilmar de 

Pinho, Etelvina Ferreira, Thiago Durães, Osmário Martins, João de Deus e Douglas Gomes. Em única 

votação as matérias receberam doze votos favoráveis.  Em seguida o Presidente colocou a palavra franca, 

fazendo uso da mesma os Vereadores Eilton Santiago, Thiago Durães, Edna Sarmento e Julimar de 

Oliveira que dentre outras coisas destacou a sua felicidade e contentamento pela decisão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais negando recurso contra a Senhora Nívia Cardoso de Araújo Sarmento 

e determinando que o imóvel de sua propriedade seja desocupado pelo Sr. Antônio José dos Santos (vulgo 

Toninho Atleta), no prazo de dez dias. O Presidente também fez uso da palavra e declarou encerrada a 

reunião, agradecendo a presença de todos, às vinte e duas horas e dez minutos. Para constar lavrou-se a 

presente ata que após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 

 


