
 

 

Ata da primeira Reunião Solene da terceira sessão legislativa da legislatura de dois mil e 
treze a dois mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e três de março 
do ano de dois mil e quinze, compareceram no Auditório da Câmara os vereadores André 
Santana Pizarro, Douglas Gomes Ferreira, Edna Sarmento Barros, Eilton Santiago 
Soares, Etelvina Ferreira dos Santos, Fernandes Vicente Oliveira, João de Deus Teixeira 
de Oliveira, Thiago Durães de Carvalho e Vilmar de Pinho Almeida, convocados pelo 
Senhor Presidente André Santana Pizarro em atendimento ao Requerimento no 006/2015 
– 001-004,  de autoria da Vereadora Edna Sarmento Barros, aprovado pelo Plenário da 
Câmara em 23.02.2015. Iniciando a solenidade, estando composta a Mesa com os 
membros da Mesa Diretora da Câmara, o Presidente convidou para também compor, o 
Prefeito Municipal Senhor Joaquim Neres Xavier Dias e a Palestrante Senhora Miguelina 
Paiva Vecchio. Após a leitura de um texto bíblico pelo Vereador João de Deus, o 
Presidente solicitou do Secretário Douglas Gomes fazer a leitura do Requerimento que 
deu origem a esta reunião. Em seguida o Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Vilmar de Pinho, Líder do Bloco Parlamentar PP-PRP-PSC e também ao Senhor Prefeito 
que enfatizaram a importância da data ora comemorada e parabenizaram as mulheres. A 
palavra também foi concedida à Vereadora Edna Sarmento como autora do Requerimento 
e Líder do Bloco Parlamentar PDT-PMDB-PSD-PV. A Vereadora discorreu sobre a 
motivação do Requerimento, fez a apresentação da palestrante e finalizou 
homenageando todas as mulheres presentes na pessoa da Senhora Jesulinda Clara de 
Melo Corrêa, Presidente da Associação da Mulher Salinense, ofertando-lhe um buquê de 
rosas. Em seguida foi dada a palavra à Senhora Miguelina que ministrou a Palestra “Os 
avanços da mulher na contemporaneidade”. O Presidente agradeceu a palestrante com a 
entrega de uma placa e ofertou a palavra aos Vereadores. Fizeram uso os Vereadores 
Douglas Gomes e Etelvina Ferreira. Vale ressaltar que, por sugestão da palestrante, as 
Vereadoras Edna Sarmento e Etelvina Ferreira também passaram a compor a Mesa. Na 
continuidade da reunião, a jovem Laís Durães declamou uma poesia intitulada “Nasce 
uma mulher”. Também houve a apresentação de uma música pelo Assessor Jurídico da 
Câmara, Doutor Alex de Araújo Miranda. A Senhora Maria Helena Costa fez uma 
dinâmica com balões, contando com a participação de todos os presentes. A Senhora 
Nívea Cardoso de Araújo Sarmento solicitou a palavra para proferir um poema sobre a 
mulher. A Senhora Jesulinda Clara e a Senhora Hélia Rosângela Borges Rocha também 
fizeram uso da palavra. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião 
às vinte e duas horas e dez minutos e para constar, lavrou-se a presente ata que após 
lida e discutida, se achada conforme, será assinada. 


