
 

 

Ata da segunda Reunião Solene da segunda sessão legislativa da legislatura de dois mil e 
treze a dois mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas. Às vinte horas e dez 
minutos do dia trinta de maio do ano de dois mil e quatorze, compareceram no Auditório 
da Câmara os vereadores André Santana Pizarro, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Douglas 
Gomes Ferreira Eilton Santiago Soares, Etelvina Ferreira dos Santos, Fernandes Vicente 
Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, Julimar de Oliveira Filho, Thiago Durães de 
Carvalho e Waldeir Pereira da Silva, convocados pelo Senhor Presidente para a entrega 
do título de Cidadão Benemérito ao Senhor Geraldo Paulino Santanna. O Vereador Vilmar 
de Pinho Almeida justificou a sua ausência em virtude do enlace matrimonial de seu filho 
na cidade de Ouro Preto. Iniciando a solenidade, a Mestra de Cerimônia, Senhorita 
Ericléia Aparecida Lima convidou para compor a Mesa: o Presidente da Câmara Municipal 
de Salinas, Vereador Dorivaldo Ferreira, o Vice Presidente Vereador Douglas Gomes; o 
Secretário da Câmara Vereador Eilton Santiago e o Vice Prefeito Sebastião Martins dos 
Santos. Após fazer a leitura do Curriculum do homenageado, a Mestra de Cerimônia 
solicitou do Vereador André Santana conduzir o Senhor Geraldo Santanna ao Auditório, o 
qual passou a fazer parte da Mesa. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro e a 
leitura de um texto bíblico pelo Vereador Waldeir Pereira, a Mestra de Cerimônia passou a 
palavra ao Presidente da Câmara que declarou aberta a reunião. Atendendo à solicitação 
do Presidente, o Secretário Eilton Santiago fez a leitura do Decreto Legislativo 094/2013, 
que concedeu o título de Cidadão Benemérito ao Senhor Geraldo Paulino Santanna. O 
Presidente concedeu a palavra inicialmente ao Vereador Douglas Gomes, autor do 
Projeto que originou a homenagem e em seguida a disponibilizou aos Vereadores para 
uso em três minutos. Fizeram uso da palavra os Vereadores João de Deus, Julimar de 
Oliveira, Eilton Santiago, Waldeir Pereira, Fernandes Vicente, Thiago Durães e Etelvina 
Ferreira. Abrindo uma exceção, o Presidente concedeu a palavra à Senhora Jane Greyce 
Guimarães que fez uma homenagem ao Senhor Geraldo Santanna. O Vice Prefeito 
Sebastião Martins também fez uso da palavra. Em seguida o homenageado a receber o 
Certificado, sendo-lhe concedida a palavra. Ao fazer os seus agradecimentos, o Senhor 
Geraldo Santanna apresentou documentos de prestação de contas dos seus trabalhos na 
vida pública em prol do Município de Salinas e ao término de sua fala, entregou estes 
documentos ao Presidente para serem arquivados na Câmara. O Presidente também 
falou sobre a importância deste evento e após agradecer a presença de todos, declarou 
encerrada a reunião às vinte e duas horas e trinta e sete minutos. Para constar, lavrou-se 
a presente ata que após lida e discutida, será assinada. 
 


