
 

 

 
 

Ata da primeira Reunião ordinária da terceira sessão legislativa da legislatura de dois mil e treze a 

dois mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas, para eleição e posse da nova Mesa Diretora 

para o biênio dois mil e quinze a dois mil e dezesseis. Às nove horas e cinco minutos do dia dois 

de janeiro do ano de dois mil e quinze, atendendo a dispositivo regimental, reuniram no Plenário 

da Câmara os vereadores André Santana Pizarro, Dorivaldo Ferreira de Oliveira, Douglas Gomes 

Ferreira, Edna Sarmento Barros, Eilton Santiago Soares, Etelvina Ferreira dos Santos, Fernandes 

Vicente Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, Julimar de Oliveira Filho, Osmário Martins 

Oliveira, Rosineide Aparecida Simões Pinho, Thiago Durães de Carvalho e Vilmar de Pinho 

Almeida, sob a presidência do Vereador Dorivaldo Ferreira. Após a chamada feita pelo Secretário 

Eilton Santiago, constatado quórum, o Presidente declarou aberta a Sessão, após a execução do 

Hino Nacional Brasileiro e uma oração, feita pela Vereadora Edna Sarmento. Inicialmente o 

Presidente fez uso da palavra, agradecendo a todos os colegas Vereadores pelo apoio durante o 

mandato como Presidente da Câmara. Agradeceu também a todos os servidores da Câmara pelo 

carinho e pelo apoio, pedindo desculpas pelas falhas. Em seguida, o Presidente solicitou e o 

Secretário fez a leitura das correspondências recebidas, a saber: Carta do Vereador Osmário 

Martins comunicando a sua reassunção às funções de Vereador a partir de vinte e nove de 

dezembro de dois mil e quatorze; Ofício 0169/2014, de autoria da Presidência da Câmara, pelo 

qual comunica ao Vereador Waldeir Pereira o encerramento de suas funções legislativas em 

função da reassunção do Vereador Osmário Martins de Oliveira, bem como a exoneração da 

Assessora Parlamentar, Senhora Lídia Araújo Souza, através da Portaria nº 044, de 29 de 

Dezembro de 2014; Carta dos Vereadores André Santana, Eilton Santiago e Douglas Gomes, pela 

qual solicitam o registro da chapa para composição da Mesa Diretora para o biênio 2015/2016, da 

seguinte forma: Presidente: André Santana Pizarro; Vice-Presidente: Eilton Santiago Soares; 

Secretário: Douglas Gomes Ferreira. Atendendo à solicitação do Vereador Vilmar de Pinho, o 

Presidente concedeu um interstício de dez minutos. Retornando aos trabalhos, o Secretário fez a 

leitura de uma correspondência de autoria dos Vereadores Vilmar de Pinho, João de Deus 

Teixeira e Rosineide Aparecida, pela qual solicitam o registro da seguinte chapa para composição 

da Mesa Diretora para o biênio 2015/2016: Presidente - Vilmar de Pinho Almeida; Vice-Presidente: 

João de Deus Teixeira de Oliveira; Secretária: Rosineide Aparecida Simões Pinho. Em seguida o 

Presidente solicito do Secretário fazer a chamada dos vereadores para eleição da Nova Mesa 

Diretora para o biênio 2015/2016, apresentando a cédula de votação, esclarecendo que a primeira 

chapa apresentada foi considerada como chapa um e a chapa apresentada posteriormente, foi 

considerada chapa dois. Após a chamada e votação secreta dos vereadores, foram convidadas as 

vereadoras Edna Sarmento e Etelvina Ferreira para escrutinadoras, as quais fizeram a apuração, 

constatando sete votos para a chapa um e seis votos para a chapa dois, sendo considerados 

eleitos André Santana Pizarro, para Presidente; Eilton Santiago Soares para Vice-Presidente e 

Douglas Gomes Ferreira para Secretário. O Presidente proclamou o resultado da eleição e 

empossou os eleitos, passando a direção dos trabalhos à nova Mesa Diretora. O Presidente 

André Santana fez uso da palavra para agradecer a confiança nele depositada e logo em seguida 

concedeu a palavra aos vereadores Vilmar de Pinho, Dorivaldo Ferreira, Douglas Gomes, Julimar 

de Oliveira, Edna Sarmento, Eilton Santiago, Osmário Martins e Fernandes Vicente. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às dez horas e quarenta minutos e 

para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e discutida, se achada conforme, será 

assinada. 


