
 

 

Ata da segunda reunião solene da segunda sessão legislativa da legislatura de dois mil 
e dezessete a dois mil e vinte da Câmara Municipal de Salinas, convocada pelo 
Presidente Eilton Santiago Soares para a entrega de Títulos de Cidadania Honorária e 
Benemérita aos agraciados: Dra. Erica Climene Xavier Duarte e Julimar de Oliveira 
Filho.  Às vinte horas do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e dezessete, no 
Auditório da Câmara Municipal de Salinas, iniciando a solenidade, a Mestra de 
Cerimônia, Senhora Ericléia Aparecida Lima convidou para compor a Mesa: o 
Presidente da Câmara Municipal de Salinas, Vereador Eilton Santiago Soares, o Vice 
Presidente Vereador Evandro Crescêncio Pinho; o Secretário da Câmara Vereador 
Fernandes Vicente Oliveira, o Prefeito Municipal José Antônio Prates e a Promotora de 
Justiça da 1ª Promotoria da Comarca de Salinas, Dra. Liliane Kissila Avelar Lessa. Foi 
registrada a presença dos Vereadores Davi Monteiro Andrade, Dorivaldo Ferreira de 
Oliveira, Elizabeth Santos Magalhães Fernandes, João de Deus Teixeira de Oliveira, 
João Pardim Júnior, Odenir Luiz Alves Júnior, Richarley Viana Dias e Thiago Durães de 
Carvalho. Também foi registrada a presença do Juiz de Direito Dr. Marcelo Bruno 
Duarte dentre o público presente. Após a leitura da biografia dos homenageados, os 
mesmos adentraram o recinto e ocuparam os seus lugares de honra. Após a execução 
do Hino Nacional Brasileiro, a Mestra de Cerimônia passou a palavra ao Presidente da 
Câmara que, após declarar aberta a reunião e agradecer a presença de todos, falou do 
objetivo e da solenidade. Inicialmente o Secretário Fernandes Vicente fez a leitura do 
Decreto Legislativo que concedeu o título de Cidadão Benemérito ao Sr. Julimar de 
Oliveira Filho. Logo a seguir, foi concedida a palavra ao Vereador Thiago Durães, autor 
do Projeto de Decreto Legislativo que originou esta homenagem. Na sequência dos 
trabalhos, foi feita a entrega do certificado ao Senhor Julimar de Oliveira Filho, sendo-
lhe ofertada a palavra e o mesmo fazendo uso da mesma. Na sequência dos trabalhos, 
foi feita a leitura do Decreto Legislativo que concedeu o título de Cidadã Honorária à 
Dra. Erica Climene Xavier Duarte e logo em seguida foi concedida a palavra ao 
Vereador Júnior Garçom, autor do Projeto que originou a homenagem. Após a entrega 
do certificado, foi concedida a palavra à homenageada e a mesma fez uso da mesma.  
Após a entrega dos certificados, o Presidente concedeu a palavra ao Prefeito. Também 
foi concedida a palavra ao Sr. Harley Jonas Loiola, representante dos Servidores da 
Comarca de Salinas, que fez a entrega de flores e uma placa à Dra. Érica e ao 
Presidente da OAB Salinas, Dr. Manoel Francisco Ribeiro de Andrade, que fez a 
entrega de uma placa aos homenageados. A palavra foi ofertada também aos 
Vereadores, fazendo uso da mesma a Vereadora Elizabeth Magalhães. Não havendo 
mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada 
a reunião às vinte e uma horas e trinta e seis minutos. Para constar foi lavrada a 
presente ata que, após lida e achada conforme, será assinada. 


