
 

 

Ata da primeira Audiência Pública da primeira sessão legislativa da legislatura de dois 
mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro da Câmara Municipal de Salinas.  Às 
dezenove horas do dia 22 de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram no 
Auditório da Câmara os vereadores Adinaldo Martins Barbosa, Arthur Nepomuceno 
Bastos, Carlos Henrique Mendes, Edson Miranda Couto e Eilton Santiago Soares para 
realização da Audiência Pública com o intuito de subsidiar a tramitação do Projeto de 
Lei nº 027/2021-019-014, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
convênio com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, visando a 
municipalização das escolas estaduais que atendem aos anos iniciais e dá outras 
providências, de autoria do Prefeito Municipal. A Audiência foi realizada de forma 
híbrida, contando com a presença física de representantes da Prefeitura Municipal e do 
Sindicato Servidores Municipais e com a presença virtual de representantes do Sind-
Ute e do Público externo. O Presidente da Câmara, Vereador Arthur Nepomuceno 
Bastos conduziu o trabalhos, convidando para compor a Mesa, o Secretário da 
Câmara, Vereador Carlos Henrique, o Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, o 
Vice-Prefeito Raimundo Benoni Franco e a Secretária Municipal e Educação Cleidimara 
Santos Costa Araújo. Inicialmente foi concedida a palavra, para as considerações 
iniciais, aos representantes das entidades supra mencionadas, na seguinte ordem: 
Senhora Denise de Paulo Romano, Fábio Proença de Carvalho e Jeswesley Mendes 
Freire, representantes do Sind-Ute; Adriana Flores de Oliveira e Egmar Ramos de 
Sousa, representantes do Sindicato dos Servidores Municipais;  Rhaiany Alcântara 
Brito como representante dos pais de alunos; o Prefeito, o Vice Prefeito e a Secretária 
de Educação, representando a Prefeitura Municipal. Em seguida passou-se ao 
momento de perguntas feitas pelos Vereadores Edson Miranda, Carlos Henrique, 
Arthur Bastos e Eilton Santiago, pelos representantes das instituições supra 
mencionados e também pelo Advogado do Sindicato dos Servidores Municipais, 
Senhor Wanderson Charles Silva e pelo público externo, cuja participação foi através 
do facebook. As perguntas foram direcionadas aos representantes da Prefeitura 
Municipal, considerando o uso da réplica e da tréplica. O Presidente também concedeu 
a palavra aos representantes das instituições de classe e aos representantes do 
Município, para as considerações finais, fazendo uso da mesma além dos que usaram 
anteriormente, o Senhor Múcio Alberto Cordeiro Alves. Não havendo mais nada a 
tratar, o Presidente encerrou a Audiência às vinte e duas horas. Para constar, lavrou-se 
a presente ata que após lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 


