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Ata da décima terceira 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 primeiro 

de julho 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 João de Deus Teixeira. Constatando a presença do Vice Prefeito Sebastião 

Martins Santos, o Presidente convidou o mesmo a compor a Mesa. Inicialmente o Secretário Eilton 

Santiago fez a leitura da ata da reunião ordinária realizada em vinte e seis de junho do corrente ano, a qual 

foi colocada sob apreciação. Não havendo ressalvas, a ata foi declarada aprovada e assinada pelos 

Vereadores. Em seguida foi feita a leitura das correspondências recebidas, a saber: Comunicados do 

Fundo Nacional de Saúde e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação 

de recursos financeiros em favor do Município de Salinas; Ofício nº 433 e 441/2013, de autoria do 

Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias, pelos qual encaminha cópias das Leis 2.357 e 2.358, 

devidamente sancionadas; Ofício nº 435/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha 

cópia do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e o Município de Salinas, que 

objetiva o repasse de recursos financeiro ao Município para a execução do Programa Municipal de 

Transporte Escolar/2013; Ofício 452/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual solicita a retirada 

do Projeto de Lei que institui a Política Municipal da Cultura Gospel e da Paz no Município de Salinas da 

pauta de apreciação da Câmara; Ofício 455/2013, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha 

Projeto de Lei para apreciação da Câmara; Ofício 211/2013, de autoria do Promotor de Justiça Doutor 

Luís Gustavo Patuzzi Bortoncello, através do qual notifica os Vereadores para comparecimento em 

reunião a fim de serem orientados acerca de suas responsabilidades legais pelas licitações, contratações e 

pagamentos realizados no âmbito do Município de Salinas; Ofício 1.387/2013, de autoria do Secretário 

Geral da Governadoria, pelo qual informa que o Governador Antônio Augusto Junho Anastasia recebeu o 

Ofício 0050/2013- da Presidência da Câmara, com o Requerimento 016/203, solicitando a reabertura do 

ITER/MG, Posto Avançado em Salinas e determinou o seu encaminhamento ao Gabiente do Secretário de 

Estado Extraordinário de Regularização Fundiária. Em atendimento ao Ofício 452/2013, de autoria do 

Prefeito Municipal, o Presidente comunicou a retirada do 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, 

da pauta de apreciação. O Vereador João de Deus, na condição de Líder do Governo, fez uso da palavra 

para justificar a retirada do Projeto. Inicialmente o Presidente passou a palavra ao Coordenador Municipal 

da Defesa Civil, Senhor Silvanio Batista Costa o qual prestou informações sobre a situação das atividades 

desenvolvidas na zona urbana e rural devido ao longo período de estiagem no Município de Salinas, 

esclarecendo dúvidas dos Vereadores. Não havendo Projetos a serem apreciados, o Secretário fez a 

apresentação dos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 023/2013-001-004, que Dispõe sobre a adoção de 

áreas verdes públicas no Município de Salinas e dá outras providências, de autoria da Vereadora Edna 

Sarmento; Projeto de Lei nº 024/2013-020-014, que Autoriza celebrar Contrato de Mútua Cooperação e 

dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Após a apresentação, o Presidente encaminhou 

os Projetos à apreciação das comissões competentes. Continuando com os trabalhos, o Secretário fez a 

leitura das seguintes matérias: Indicação nº 115/2013-011-004, de autoria da Vereadora Edna Sarmento 

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

iluminação e fazer o calçamento na Rua Gregório M. Pinho, no Bairro São Miguel; Indicação nº 

116/2013-015-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual Indica ao Chefe 

do Poder Executivo Municipal a necessidade de disponibilizar atendimento médico, psicológico e 
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assistência social, aos detentos da Cadeia Pública de Salinas/MG; Indicação nº 117/2013-031-013, de 

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

Municipal para que sejam tomadas providências no sentido de providenciar a devida sinalização na Rua 

Sebastião Moreira de Oliveira/Centro; Indicação nº 118/2013-015-012, de autoria do Vereador Douglas 

Gomes Ferreira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 

contratação de empresa especializada para realização de estudo e análise de quais servidores do município 

tem direito a insalubridade, periculosidade e seus devidos graus de escala remuneratória; Indicação nº 

119/2013-005-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, através da qual Indica ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal a necessidade de calçar os seguintes logradouros: Rua Laurindo Pereira da 

Silva, no Bairro Vista Alegre, Rua Pio XII, Rua Leão XV, Travessa Paulo VI no Bairro Santa Mônica, 

Rua Geraldo Ferreira Matos, no Bairro Alto São João; Indicação nº 120/2013-014-007, de autoria do 

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

necessidade de providenciar a construção de 02 (duas) lombadas (quebra-molas), na rua Oscar Miranda 

Gandra, nas imediações dos números 506 e 693; Indicação nº 121/2013-015-072, de autoria do Vereador 

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

de providenciar junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, a rede de esgoto na rua 

Laurindo Pereira da Silva, do número 144 a 204; Indicação nº 122/2013-010-010, de autoria do Vereador 

Osmário Martins Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade 

de instalar placas de sinalização de trânsito nas ruas do Bairro Industrial; Indicação nº 124/2013-011-010, 

de autoria do Vereador Osmário Martins Oliveira, através da qual Indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de instalar lâmpadas em algumas ruas do Bairro Industrial; Requerimento nº 

029/2013-003-003, de autoria do Vereador Douglas Gomes Ferreira, através do qual requer da 

Presidência da Câmara que encaminhe Ofício ao Prefeito Municipal, a fim de que este acione a 

procuradoria jurídica do Município para que tome providências quanto ao flagrante descumprimento da 

Lei Municipal 2.282, de 08 de julho9 de 2011; Requerimento nº 030/2013-004-004, de autoria da 

Vereadora Edna Sarmento Barros, através do qual requer da Presidência da Câmara a implantação do 

Portal Online de Transparência da Câmara Municipal de Salinas, onde deverão ser publicadas 

informações relacionadas à prestação de contas e atividades dos parlamentares; Requerimento nº 

031/2013-009-009, de autoria do Vereador Julimar de Oliveira Filho, através da qual Requer da 

Presidência da Câmara que seja enviado ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Ministério Público 

para que possam determinar que o serviço de abastecimento de água seja disponibilizado para todos os 

moradores da Comunidade de Santa Rosa/Ourives; Requerimento nº 032/2013-009-009, de autoria da 

Vereadora Edna Sarmento Barros, através do qual requer do Poder Executivo Municipal informar à 

Câmara Municipal de Salinas as Leis específicas ao Sistema Municipal de Cultura, com relação à 

estrutura e objetivos: órgão gestor, os representantes do Conselho Municipal de Política Cultural, quando 

foi realizada a última conferência Municipal de cultura, cópia do Plano Municipal de Cultura e qual o 

Sistema Municipal de Financiamento à Cultura; Requerimento nº 033/2013, de autoria dos Vereadores 

Fernandes Vicente Oliveira, Etelvina Ferreira dos Santos, Osmário Martins Oliveira, Thiago Durães de 

Carvalho e Eilton Santiago Soares, através do qual requerem da Presidência da Câmara que intervenha 

junto à Fundação Municipal de Cultura para que a mesma forneça à Câmara Municipal a Prestação de 

Contas dos Eventos realizados no Cine Teatro João Costa, de 01 de janeiro do ano em curso até a presente 

data; Moção nº 008/2013-002-012, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, através da qual 

requer que seja consignado um Voto de Aplauso, ao Sr. Ilton Costa, ex-Prefeito de Novorizonte/MG, pela 

doação de cascalho de alta qualidade, utilizado na estrada que liga o Distrito de Nova Matrona à MG 404 

(Salinas/MG-Taiobeiras/MG). O Vereador André Santana solicitou do Presidente consultar o Plenário 

sobre a possibilidade de apresentação de um requerimento de sua autoria. Com o aval do Plenário, o 

Secretário fez a leitura do Requerimento nº 034/2013-002-001, através do qual o Vereador André Santana 
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requer do Executivo Municipal, cópias autênticas de inteiro teor, de todos os processos de licitações 

promovidas na atual administração, inclusive das respectivas atas de julgamento e conclusão ou 

suspensão delas e relação nominal dos membros da Comissão de Licitações do Município, com filiação e 

residência de cada um deles, bem como os atos do Executivo Municipal que os nomearam ou os 

designaram e os atos de eventuais substituições de alguns deles. Também a pedido do Vereador João de 

Deus e com o consentimento do Plenário, o Secretário fez a leitura da Moção 009/2013-002-013, de 

autoria da Vereadora Edna Sarmento e Coautoria do Vereador João de Deus Teixeira, através da qual 

requerem que seja consignado um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Valquíria Pereira 

Antunes, mãe do Deputado Estadual Gil Pereira, ocorrido em vinte e um de junho do corrente, na cidade 

de Montes Claros. Após a leitura, as matérias foram apreciadas em Bloco, ressalvado o destaque para a 

Moção 009/2013-002-013, de Autoria do Vereador Thiago Durães e o Requerimento nº 029/2013-003-

003 de autoria do Vereador Douglas Gomes. Durante a discussão, fizeram uso da palavra os Vereadores 

Thiago Durães, Edna Sarmento, Douglas Gomes, João de Deus, Eilton Santiago, Etelvina Ferreira, André 

Santana e Vilmar de Pinho. Em única votação todas as matérias receberam doze votos favoráveis. Na 

continuidade da reunião, a palavra foi concedida à Vereadora Edna Sarmento e ao Vereador Osmário 

Martins, como oradores inscritos. Em seguida o Presidente colocou a palavra franca, fazendo uso da 

mesma os Vereadores Julimar de Oliveira, Eilton Santiago, Douglas Gomes, Edna Sarmento e João de 

Deus. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, 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. 


