
 

 

Ata da segunda Reunião ordinária da primeira sessão legislativa da legislatura de dois mil 

e dezessete a dois mil e vinte da Câmara Municipal de Salinas.  Às dezenove horas e 

cinco minutos do dia dezesseis de janeiro do ano de dois mil e dezessete, reuniram no 

Plenário da Câmara os vereadores Arthur Nepomuceno Bastos, Davi Monteiro Andrade, 

Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Eilton Santiago Soares, Elizabeth Santos Magalhães 

Fernandes, Etelvina Ferreira dos Santos, Evandro Crescêncio Pinho, Fernandes Vicente 

Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, João Pardim Júnior, Odenir Luiz Alves Junior, 

Richarley Viana Dias, Thiago Durães De Carvalho, sob a presidência do Vereador Eilton 

Santiago Soares. Constatando a presença de todos os Vereadores, o Presidente Eilton 

Santiago declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma 

oração feita pelo Vereador Davi Andrade. Inicialmente o Secretário Fernandes Vicente fez 

a leitura da ata da primeira Reunião Ordinária realizada em dois de janeiro do corrente, a 

qual foi submetida ao Plenário e não havendo ressalvas, foi declarada aprovada pelo 

Presidente e assinada pelos Vereadores. Em seguida o Secretário fez a leitura das 

seguintes correspondências: Ofícios 1630 e 1631/2016, da Caixa Econômica Federal, 

pelos quais notifica o crédito de recursos financeiros firmado entre município de Salinas e 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério das Cidades, 

respectivamente; Ofício 017/2017, de autoria do Prefeito Municipal, pelo qual encaminha 

informações sobre subvenções e auxílios, referente aos meses de outubro, novembro e 

dezembro; Carta do Vereador Arthur Bastos informando a composição do Bloco 

Parlamentar PMDB/PR/PRB e sua indicação como Líder e o Vereador João Pardim Júnior 

como Vice-Líder do citado Bloco; Carta do Vereador Davi Andrade comunicando a 

composição do Bloco Parlamentar PHS/PSB e sua indicação como Líder e o Vereador 

Odenir Júnior como Vice-Líder do citado Bloco; Carta do Vereador Thiago Durães 

comunicando a composição do Bloco Parlamentar PMN/PR/PTB e sua indicação como 

Líder e a Vereadora Etelvina Ferreira como Vice-Líder do citado Bloco; Cartas dos 

Líderes dos Blocos Parlamentares indicando membros para comporem as Comissões 

Permanentes da Câmara; Ofício nº 26/2017, de autoria da Juíza de Direito e Diretora do 

Foro de Salinas, Doutora Erica Climene Xavier Duarte, através do qual convida para a 

Audiência Pública de instalação dos trabalhos de Correição Ordinária no âmbito dos 

serviços do foro judicial, dos juizados especiais cível e criminal, dos serviços notariais e 

de registro, dos serviços de paz, da polícia judiciária e do presídio da comarca, para 

verificar-lhes a regularidade e para conhecer de denúncia, reclamação ou sugestão, a 

realizar-se no dia vinte e três de janeiro. Não havendo Projetos a serem apreciados, o 

Presidente solicitou e o Secretário fez a apresentação das matérias protocoladas na 

Câmara, a saber: Projeto de Lei nº 001/2017-001-011, que Inclui no Calendário de 

eventos culturais e turístico do Município de Salinas o Dia do Garçom, de autoria do 

Vereador Odenir Luiz Alves Junior; Veto Parcial aposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto 

de Lei nº 047/2016-028-014, que Cria o Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes e dá outras providências. Após a apresentação, o Presidente 

encaminhou o Projeto apreciação da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 

Redação e solicitou das lideranças a indicação de membros para comporem uma 



 

 

Comissão Temporária Especial para apreciação do Veto. Foram indicados os Vereadores 

Arthur Bastos, Etelvina Ferreira e Odenir Júnior. Na continuidade dos trabalhos, o 

Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 005/2017-001-006, de autoria 

da Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de contratar o médico neurologista para atender os pacientes 

que necessitam dessa especialidade; Indicação nº 006/2017-002-006, de autoria da 

Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de instalar uma casa de apoio na cidade de Montes Claros; 

Indicação nº 007/2017-001-010, de autoria do Vereador João Pardim Júnior e coautoria 

do Vereador Arthur Nepomuceno Bastos, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de colocar uma barreira de contenção no início da rua Gilson 

Guimarães Sarmento, antiga rua “A”, no bairro Vista Alegre, para segurança dos 

moradores do mesmo; Indicação nº 008/2017-001-013, de autoria do Vereador Thiago 

Durães de Carvalho, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de patrolar e cascalhar a estrada que liga o Distrito de Nova Matrona à MG 

404 (Salinas/Taiobeiras); Indicação nº 009/2017-002-013, de autoria do Vereador Thiago 

Durães de Carvalho, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de patrolar e cascalhar a estrada que liga o Povoado de Nova Matrona às 

Comunidades de Malhada Nova e Rio das  Antas; Indicação nº 010/2017-001-008, de 

autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, pela qual indica ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de providenciar a reforma do campo de futebol de 

várzea e a construção da cerca de proteção do mesmo, localizado no bairro Nova 

Esperança; Indicação nº 011/2017-002-008, de autoria do Vereador Fernandes Vicente 

Oliveira, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de 

interferir junto à COPANOR/COPASA – Serviços de Saneamento Integrado do Norte e 

Nordeste de Minas Gerais S/A, a instalação de sistema de abastecimento de água potável 

para a Comunidade de Córrego da Empoeira; Indicação nº 012/2017-003-008, de autoria 

do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade de providenciar a limpeza no córrego que corta o centro do 

bairro Nova Esperança; Indicação nº 013/2017-004-008, de autoria do Vereador 

Fernandes Vicente Oliveira, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de providenciar a iluminação pública e calçamento na rua José Ribeiro da 

Cruz, entre os bairros Nova Esperança e no bairro Vila Januária; Indicação nº 014/2017-

002-001, de autoria do Vereador Arthur Nepomuceno Bastos e coautoria dos vereadores 

João Pardim Júnior, Evandro Crescêncio Pinho, Etelvina Ferreira dos Santos e Richarley 

Viana Dias, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade da 

criação de uma comissão para averiguar os problemas de enchente no bairro Betel; 

Requerimento nº 001/2017-001-005, de autoria da Vereadora Elizabeth Magalhães 

Fernandes, pelo qual requer da Presidência da Câmara a realização da Câmara Itinerante 

nos bairros e localidades rurais deste município; Requerimento nº 002/2017-001-008, de 

autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, pelo qual requer da Presidência da 

Câmara, que seja convidado para um café da manhã com a gestora do Fundo Municipal 



 

 

de Saúde e Coordenadora Administrativa do Hospital Municipal, para que as mesmas 

apresentem a situação em que se encontra o Fundo Municipal de Saúde de Salinas e o 

Hospital Municipal; Requerimento nº 003/2017-002-008, de autoria do Vereador 

Fernandes Vicente Oliveira, pelo qual requer que seja encaminhada ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a seguinte solicitação: que seja enviado a esta Casa Relatório da 

Saúde feito pela Superintendência de Saúde de Montes Claros, no qual retrata a situação 

da saúde no município de Salinas/MG, no mês de dezembro/2016; Moção nº 002/2017-

002-008, de autoria do Vereador Fernandes Vicente Oliveira, pela qual requer que seja 

consignado na ata dos trabalhos desta Sessão um Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento do Sr. Benigno Pires Monção, ocorrido em 12/01/2017; Moção nº 003/2017-

001-013, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, pela qual requer que seja 

consignado na ata dos trabalhos desta Sessão um Voto de Aplauso ao Sargento Daniel 

Caetano de Pinho, pelo brilhante trabalho desenvolvido na cidade de Salinas, 

constantemente atendendo às ocorrências de destaque; Moção nº 004/2017-002-013, de 

autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, pela qual requer que seja consignado na 

ata dos trabalhos desta Sessão um Voto de Aplauso ao Cabo Fábio dos Santos Lopes, 

pelo brilhante trabalho desenvolvido na cidade de Salinas, constantemente atendendo às 

ocorrências de destaque; Moção nº 005/2017-003-013, de autoria do Vereador Thiago 

Durães de Carvalho, pela qual requer que seja consignado na ata dos trabalhos desta 

Sessão um Voto de Aplauso ao Cabo Marden Antunes Machado, pelo brilhante trabalho 

desenvolvido na cidade de Salinas, constantemente atendendo às ocorrências de 

destaque; Moção nº 006/2017-004-013, de autoria do Vereador Thiago Durães de 

Carvalho, pela qual requer que seja consignado na ata dos trabalhos desta Sessão um 

Voto de Aplauso ao Cabo Heverton Edvaldo de Oliveira Silva, pelo brilhante trabalho 

desenvolvido na cidade de Salinas, constantemente atendendo às ocorrências de 

destaque; Moção nº 007/2017-005-013, de autoria do Vereador Thiago Durães de 

Carvalho, pela qual requer que seja consignado na ata dos trabalhos desta Sessão um 

Voto de Aplauso ao Cabo José Nailson Alves Costa, pelo brilhante trabalho desenvolvido 

na cidade de Salinas, constantemente atendendo às ocorrências de destaque; Moção nº 

008/2017-006-013, de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, pela qual requer 

que seja consignado na ata dos trabalhos desta Sessão um Voto de Aplauso ao Cabo 

Diogo Vilella de Souza, pelo brilhante trabalho desenvolvido na cidade de Salinas, 

constantemente atendendo às ocorrências de destaque; Moção nº 009/2017-007-013, de 

autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, pela qual requer que seja consignado na 

ata dos trabalhos desta Sessão um Voto de Aplauso ao 1º Tenente Fernando Viana Dias, 

Comandante do 2º Pelotão de Salinas/MG, pelo brilhante trabalho desenvolvido em nossa 

região, no combate à criminalidade e na segurança pública; Moção nº 010/2017-008-013, 

de autoria do Vereador Thiago Durães de Carvalho, pela qual requer que seja consignado 

na ata dos trabalhos desta Sessão um Voto de Aplauso ao Major Giovane Rodrigues de 

Oliveira, Comandante da 2ª Companhia Independente de Taiobeiras/MG, pelo brilhante 

trabalho desenvolvido em nossa região, no combate à criminalidade e na segurança 

pública. Após a apresentação, o Presidente colocou as matérias em apreciação, 



 

 

separadas por autoria, sendo todas aprovadas por doze votos favoráveis. Vale ressaltar 

que na única discussão das matérias, os Vereadores Etelvina Ferreira, Fernandes 

Vicente, Elizabeth Magalhães, Odenir Júnior, João Pardim Júnior, Thiago Durães e Arthur 

Bastos, fizeram uso da palavra. Passada à Palavra Franca, fizeram uso da mesma os 

Vereadores Dorivaldo Ferreira, João Pardim Júnior, João de Deus Teixeira, Thiago 

Durães, Fernandes Vicente, Richarley Viana, Etelvina Ferreira, Odenir Júnior, Elizabeth 

Magalhães, Davi Monteiro e Arthur Bastos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

declarou encerrada a reunião, às vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos e para 

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

assinada. 


