
 

 

Ata da quarta 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 

quinze minutos do dia vinte de fevereiro 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 pela Vereadora Etelvina Ferreira. Vale ressaltar que a pedido da Vereadora 

Etelvina Ferreira, foi cumprido um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Juvenato 

Martins Cardoso. Inicialmente o Secretário Fernandes Vicente fez a leitura da ata da 

primeira Reunião Extraordinária realizada em quinze de fevereiro do corrente ano, 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: Ofício nº 114/2017, de autoria da Promotora de Justiça da 

1ª Promotoria de Justiça de Salinas, Dra. Liliane Kissila Avelar Lessa, pelo qual solicita 

informações acerca do andamento do concurso público para provimento dos cargos de 

provimento efetivo da Câmara; Ofício nº 003/2017, de autoria dos Promotores de 

Justiça da Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público do Norte de Minas 

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais Dr. Paulo Márcio da Silva e Dr. José 

Aparecido Gomes Rodrigues, através do qual convida o Presidente da Câmara para uma 

reunião para deliberações acerca da adesão ao Concurso Público Unificado e divulgação 

do cronograma; Ofício nº 167/2017, de autoria da Promotora de Justiça da 1ª Promotoria 

de Justiça de Salinas, Dra. Liliane Kissila Avelar Lessa  pelo qual requisita cópias dos 

instrumentos normativo que regulamentam a utilização da verba de gabinete; Ofício nº 

0028/2017-Presidência da Câmara, pelo qual o Presidente Eilton Santiago, em resposta 

ao Ofício 114/2017/1ª PJ/Salinas, presta informações acerca da realização do Concurso 

Público Unificado. Iniciando a tramitação da Ordem dia, o Presidente comunicou a 

tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 001/2017-001-014, que Dispõe sobre a 

estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Município de Salinas 

e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal, o qual se encontrava sob vistas 

http://www.camarasalinas.mg.gov.br/camarasalinas.mg.gov.br/images/uploads/vereadores/Projeto_de_Lei_Complementar_001-2017_-_001-014_-_Disp%C3%B5e_sobre_a_estrutura_org%C3%A2nica_da_Administra%C3%A7%C3%A3o_P%C3%BAblica.pdf


 

 

do Vereador João de Deus. Retornando à tramitação da Emenda Modificativa 001, 

apresentada pelo Vereador Fernandes Vicente, o Presidente colocou a mesma em 

primeira discussão. Não havendo manifestação dos Vereadores, o Presidente colocou a 

Emenda em primeira votação, recebendo a mesma doze votos favoráveis. A segunda 

discussão foi dispensada e em segunda votação, a Emenda novamente recebeu doze 

votos favoráveis, sendo declarada aprovada. Em seguida o Presidente colocou o Projeto 

em primeira discussão. O Vereador Arthur Bastos requereu o sobrestamento e o Plenário 

reprovou o pedido por onze votos contrários e um favorável. Assim sendo, o Projeto 

continuou em primeira discussão, fazendo uso da palavra os Vereadores Odenir Junior e 

João de Deus. Em primeira votação, o Projeto recebeu onze votos favoráveis e um 

contrário, sendo este do Vereador Arthur Bastos. Na segunda discussão fizeram uso da 

palavra os Vereadores Arthur Bastos, João Pardim Júnior, Odenir Junior, Elizabeth 

Magalhães, Dorivaldo Ferreira e Fernandes Vicente. Na segunda votação, o Projeto 

novamente recebeu onze votos favoráveis e um contrário do Vereador Arthur Bastos, 

sendo declarado aprovado. Com a aprovação do Projeto, a Mesa Diretora apresentou a 

Redação Final ao mesmo, a qual foi colocada sob apreciação do Plenário e aprovada por 

doze votos favoráveis em única votação, dispensada a discussão. Observando a 

presença do Prefeito Municipal José Antônio Prates, o Presidente o convidou a compor a 

Mesa, oferecendo-lhe a palavra. No uso da tribuna, o Prefeito apresentou aos vereadores 

um balanço dos primeiros cinquenta dias de Administração, destacou as ações que estão 

sendo providenciadas para as soluções dos problemas encontrados e comunicou a 

conquista de Emendas Parlamentares junto a Deputados para investimentos em 

infraestrutura e saúde no Município de Salinas. Não havendo Projetos a serem 

apresentados, o Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 031/2017-

002-005, de autoria da Vereadora Elizabeth Magalhães, pela qual indica ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal a necessidade de elaborar e construir, junto ao Departamento 

de Obras, uma rotatória para organizar o trânsito nos cruzamentos das ruas Bias Fortes, 

Coronel Bernardino, Praça Dr. João Cardoso de Araújo, Praça Coronel Moisés Ladeia; 

Indicação nº 032/2017-003-005, de autoria da Vereadora Elizabeth Magalhães, pela qual 

indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de colocar uma placa de 

identificação do município de Salinas, nas entradas da cidade; Indicação nº 033/2017-

002-009, de autoria do Vereador João de Deus, pela qual indica ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de disponibilizar um veiculo para ser usado na área da 



 

 

saúde, na Comunidade de Vereda; Indicação nº 034/2017-003-009, de autoria do 

Vereador João de Deus, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de colocar uma luminária no poste instalado na rua Aristides Brito nº 176, no 

Bairro Floresta; Indicação nº 035/2017-002-007 de autoria do Vereador Evandro Pinho, 

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

iluminação na rua José Ribeiro da Cruz, do número 121 ao 151, entre os Bairros Nova 

Esperança e Vila Januária; Indicação nº 036/2017-007-003, de autoria do Vereador 

Dorivaldo Ferreira, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade 

de patrolar a estrada que liga o Distrito de Ferreirópolis ao Povoado de Montes Clarinhos; 

Indicação nº 037/2017-008-003, de autoria do Vereador Dorivaldo Ferreira, pela qual 

indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de patrolar a estrada que 

liga a Comunidade de Canavial à MG-404; Indicação nº 038/2017-003-001, de autoria do 

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

necessidade de complementar o calçamento da rua Professor José Miranda nas 

proximidades do nº 1043, no Bairro Vista Alegre; Indicação nº 039/2017-004-001, de 

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

Municipal a necessidade da instalação de uma luminária no poste da Rua Tancredo 

Neves, nº 307, Bairro Vila Canaã; Moção nº 013/2017-001-012, de autoria do Vereador 

Richarley Viana, pela qual requer que seja consignado na ata dos trabalhos desta Sessão 

um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Juvenato Martins Cardoso, na cidade 

de Salinas, ocorrido em 11/02/2017; Moção nº 014/2017-001-011, de autoria do Vereador 

Odenir Junior, pela qual requer que seja consignado na ata dos trabalhos desta Sessão 

um Voto de Repúdio pelo descaso e omissão no trabalho do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência - SAMU na cidade de Salinas; Moção nº 015/2017-009-013 de autoria 

do Vereador Thiago Durães e coautoria dos Vereadores Arthur Bastos, Davi Andrade, 

Dorivaldo Ferreira, Eilton Santiago, Elizabeth Magalhães, Etelvina Ferreira, Evandro 

Pinho, Fernandes Vicente, João de Deus, João Pardim Júnior, Odenir Junior e Richarley 

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

de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Nadson Torres Sarmento, ocorrido em 

15.02.2017. Após a apresentação, a Vereadora Etelvina Ferreira solicitou a retirada da 

Indicação nº 030/2017-004-006. As demais matérias foram colocadas em única 

discussão, separadas por autoria, fazendo uso da palavra os Vereadores Elizabeth 

Magalhães, Fernandes Vicente, João de Deus, Etelvina Ferreira, Dorivaldo Ferreira, 



 

 

Richarley Viana e Odenir Junior. Em única votação, todas as matérias foram aprovadas 

da seguinte forma: As Indicações 031/2017-002-005 e 032/2017-003-005 

foram aprovadas por onze votos favoráveis, considerando a ausência do Vereador Thiago 

Durães do Plenário, no momento da votação; as Indicações 033/2017-002-009, 034/2017-

003-009, 035/2017-002-007, 036/2017-007-003 e 037/2017-008-003 foram aprovadas por 

onze votos favoráveis, considerando a ausência do Vereador Odenir Junior do Plenário, 

no momento da votação; as Indicações 038/2017-003-001 e 039/2017-004-001 e as 

Moções 013/2017-001-012 e 015/2017-009-013 foram aprovadas por doze votos 

favoráveis; a Moção 014/2017-001-011 foi aprovada por dez votos favoráveis e uma 

abstenção. Vale ressaltar que a Moção nº 015/2017-009-013 foi  inserida na pauta pelo 

Presidente. Na continuidade dos trabalhos e em atendimento ao Requerimento nº 

004/2017-001-011, de autoria do Vereador Odenir Júnior e coautores, o Presidente Eilton 

Santiago convidou os Vereadores para uma reunião a realizar-se no dia dez de março do 

corrente ano, às nove horas, para um curso interno sobre Noções Básicas e Gerais sobre 

a aplicação do Regimento Interno. Em seguida passou-se à Palavra Franca fazendo uso 

da mesma o Vereador Thiago Durães. 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. 

 

 

 


