
 

 

Ata da Reunião Preparatória da Câmara Municipal de Salinas, para posse dos vereadores 

eleitos em dois de outubro de dois mil e dezesseis, para o mandato de dois mil e 

dezessete a dois mil e vinte e eleição e posse da Mesa Diretora para o biênio dois mil e 

dezessete a dois mil e vinte. Às oito horas e cinquenta minutos do dia primeiro de janeiro 

de dois mil e dezessete, no Auditório da Câmara Municipal de Salinas, compareceram os 

Senhores 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 para, sob a presidência do mais idoso deles, Senhora 

Etelvina Ferreira dos Santos, tomarem posse. Constatado o quorum regimental a 

Presidente em exercício declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus e em nome do 

povo do município de Salinas, após a execução do Hino Nacional Brasileiro. Inicialmente 

a Presidente em exercício convidou o vereador Arthur Bastos para secretariar os 

trabalhos até a eleição e posse da Mesa Diretora. Após receber a declaração de bens e 

verificar a autenticidade dos diplomas, a Presidente em exercício recebeu o compromisso 

proferido pelo vereador Odenir Júnior que se comprometeu em manter defender e cumprir 

a Lei Orgânica do Município de Salinas, as Constituições da República e do Estado, 

observar as leis, exercer dignamente o mandato a ela confiado e, sob, a inspiração do 

interesse público, da lealdade e da honra, trabalhar pelo engrandecimento do Município. 

Em seguida foi feita a chamada dos vereadores e o compromisso foi confirmado por todos 

com a expressão “assim o prometo”. Logo a seguir a Presidente em exercício declarou 

empossados os vereadores supra citados para o mandato de dois mil e dezessete a dois 

mil e vinte. Logo em seguida, o Secretário fez a leitura do Termo de Posse e os 

vereadores o assinaram, completando, assim, o compromisso. Em continuidade à 

reunião, a Presidente em exercício comunicou a realização da eleição da Mesa Diretora 

para o exercício de dois mil e dezesseis a dois mil e vinte, sendo lida pelo Secretário em 

Exercício uma correspondência assinada pelos vereadores Eilton Santiago Soares, Davi 

Monteiro Andrade, Evandro Crescêncio Pinho, Etelvina Ferreira dos Santos, Fernandes 

Vicente Oliveira, Thiago Durães de Carvalho e Odenir Luiz Alves Júnior, apresentando a 

seguinte chapa: para Presidente, Eilton Santiago Soares, para Vice Presidente, Evandro 

Crescêncio Pinho, para Secretário, Fernandes Vicente Oliveira. Por solicitação da 

Presidente em exercício, o Secretário fez a chamada dos vereadores e a votação se 

realizou por escrutínio secreto. A Presidente em exercício convidou os vereadores 

Dorivaldo Ferreira e Thiago Durães para escrutinadores e os mesmos fizeram a apuração 

dos votos. Em seguida a Presidente em exercício declarou eleita, por unanimidade, a 

chapa acima mencionada, a saber: para Presidente, Eilton Santiago Soares, para Vice 

Presidente, Evandro Crescêncio Pinho, para Secretário, Fernandes Vicente Oliveira. Na 

seqüência os eleitos foram empossados pela Presidente em exercício para o mandato de 

dois mil e dezessete a dois mil e vinte. Finalizada a intervenção da Presidente em 

exercício, a mesmo passou a palavra ao Presidente eleito, vereador Eilton Santiago 

Soares. Ao assumir a direção dos trabalhos, o Presidente Eilton Santiago agradeceu a 



 

 

Deus, à família e aos colegas pela sua eleição como Presidente da Câmara e 

disponibilizou a palavra aos vereadores, fazendo uso da mesma os Vereadores Dorivaldo 

Ferreira, João de Deus Teixeira, Davi Andrade, Thiago Durães, Elizabeth Magalhães, 

Richarley Viana, João Pardim Júnior, Arthur Bastos, Odenir Júnior, Etelvina Ferreira, 

Fernandes Vicente e Evandro Pinho e nesta ordem. Em seguida o Presidente convidou a 

todos para Sessão Solene de Posse do Prefeito e do Vice-Prefeito, e agradeceu 

declarando encerrada a reunião, às dez horas e quarenta e quatro minutos. Para constar 

lavrou-se a presente ata que após lida e discutida, se aprovada, será assinada. 


