
 

 

Ata da segunda Reunião Especial da terceira sessão legislativa da legislatura de dois 
mil e dezessete a dois mil e vinte da Câmara Municipal de Salinas, convocada pela 
Senhora Presidente, Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, para a entrega de títulos 
de Cidadania Honorária e Benemérita de Salinas. Às vinte horas do dia vinte e cinco 
de outubro do ano de dois mil e dezenove, a Mestra de Cerimônia, Senhora Deliene 
Rosa Alves Araújo convidou para compor a Mesa: a Presidente da Câmara Municipal 
de Salinas, Vereadora Etelvina Ferreira dos Santos, o Vice Presidente Vereador 
Thiago Durães de Carvalho; a Secretária da Câmara Vereadora Elizabeth Santos 
Magalhães Fernandes, o Vice Prefeito Municipal, Senhor Heli Sousa Santos, o 
Senhor Rui Adriano Borges Muniz, o Sub Tenente Normando Oliveira de Jesus e a 
Vereadora do Município de Taiobeiras, Senhora Giseli Oliveira Santos. Foi registrada 
a presença dos Vereadores Davi Monteiro Andrade, Eilton Santiago Soares, Evandro 
Crescêncio Pinho, João de Deus Teixeira de Oliveira, João Pardim Júnior, Odenir Luiz 
Alves Júnior e Richarley Viana Dias. A Mestra de Cerimônia convidou os 
homenageados a adentraram o recinto e ocuparam os seus lugares de honra, a 
saber, Deputado Domingos Sávio Campos Resende, Sr. Orlando Coelho de Oliveira, 
Dr. Péricles Ferreira dos Anjos e Sra. Tânia Raquel de Queiroz Muniz. A Mestra de 
Cerimônia passou a palavra à Presidente da Câmara que, após declarar aberta a 
reunião e agradecer a presença de todos, falou do objetivo e da solenidade. 
Inicialmente a Secretária Elizabeth Magalhães fez a leitura de uma correspondência 
enviada pelo Senador Rodrigo Pacheco, acusando o recebimento do convite e 
justificando a sua ausência nesta reunião. Em seguida, a Secretária fez a leitura do 
Decreto Legislativo nº 135, que concedeu o título de Cidadão Honorário ao Deputado 
Domingos Sávio Campos Resende. Logo a seguir, foi concedida a palavra ao 
Vereador Odenir Luiz Alves Júnior, autor do Projeto de Decreto Legislativo que 
originou esta homenagem. Na sequência dos trabalhos, foi feita a entrega do 
certificado ao Deputado Domingos Sávio, sendo-lhe ofertada a palavra e o mesmo 
fazendo uso da mesma. Na sequência dos trabalhos, foi feita a leitura do Decreto 
Legislativo nº 137, que concedeu o título de Cidadão Honorário ao Sr. Orlando Coelho 
de Oliveira e logo em seguida foi concedida a palavra ao Vereador Richarley Viana, 
autor do Projeto que originou a homenagem. Após a entrega do certificado, foi 
concedida a palavra ao homenageado. Em seguida, a Secretária fez a leitura do 
Decreto Legislativo nº 130, que concedeu o título de Cidadão Benemérito ao Dr. 
Péricles Ferreira dos Anjos. A palavra foi concedida ao Vereador Eilton Santiago, 
autor do Projeto que originou esta homenagem e o homenageado recebeu o 
certificado, logo após fazendo uso da palavra. Continuando os trabalhos, foi feita a 
leitura do Decreto Legislativo nº 129, que concedeu o título de Cidadã Honorária à 
Senhora Tânia Raquel de Queiroz Muniz e em seguida, a Vereadora Elizabeth 
Magalhães, autora do Projeto que originou esta homenagem, fez uso da palavra. A 
Senhora Raquel Muniz foi convidada a receber o certificado, sendo-lhe oferecida a 
palavra, fazendo uso da mesma. Após a entrega dos certificados, não havendo mais 
nada a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
reunião às vinte e três horas. Para constar foi lavrada a presente ata que, após lida e 
achada conforme, será assinada. 
 


