
 

 

Ata da primeira Reunião ordinária da primeira sessão legislativa da legislatura de dois mil 

e dezessete a dois mil e vinte da Câmara Municipal de Salinas.  Às dezenove horas e 

cinco minutos do dia dois de janeiro do ano de dois mil e dezessete, reuniram no Plenário 

da Câmara os vereadores Arthur Nepomuceno Bastos, Davi Monteiro Andrade, Dorivaldo 

Ferreira de Oliveira, Eilton Santiago Soares, Elizabeth Santos Magalhães Fernandes, 

Etelvina Ferreira dos Santos, Evandro Crescêncio Pinho, Fernandes Vicente Oliveira, 

João de Deus Teixeira de Oliveira, João Pardim Júnior, Odenir Luiz Alves Junior, 

Richarley Viana Dias, Thiago Durães De Carvalho, sob a presidência do Vereador Eilton 

Santiago Soares. Constatando a presença de todos os Vereadores, o Presidente Eilton 

Santiago declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma 

oração feita pelo Vereador Arthur Bastos. Inicialmente o Secretário Fernandes Vicente fez 

a leitura das seguintes correspondências: Ofício nº 178/2016 - Procuradoria Jurídica, de 

autoria do Prefeito Municipal, através do qual encaminha cópias das Leis 2.502 a 2.511, 

devidamente sancionadas; Ofício nº 457/2016-244ZE, de autoria da Juíza Érica Climene 

Xavier Duarte, pelo qual presta agradecimentos pela cessão do auditório da Câmara e 

suporte prestado pela equipe técnico-operacional para a realização da cerimônia de 

diplomação dos eleitos no pleito de 2016. Não havendo Projetos a serem apreciados, o 

Presidente solicitou e o Secretário fez a leitura das seguintes matérias: Indicação nº 

001/2017-001-003, de autoria do Vereador Dorivaldo Ferreira de Oliveira, pela qual indica 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer reparos na estrutura da 

galeria de água pluvial no córrego de Curralinho que liga a comunidade de Curralinho à 

comunidade de Lambari; Indicação nº 002/2017-002-003, de autoria do Vereador 

Dorivaldo Ferreira de Oliveira, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a 

necessidade de reparo nas estradas que ligam o Povoado de Curralinho às Comunidades 

de Lambari, Pinhãozeiro, Limoeiro e Barreiros; Indicação nº 003/2017-001-003, de autoria 

do Vereador João de Deus Teixeira de Oliveira, pela qual indica ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a necessidade de manutenção na bomba d´água instalada no poço 

artesiano na Comunidade de Vereda; Indicação nº 004/2017-001-001, de autoria do 

Vereador Arthur Nepomuceno Bastos, pela qual indica ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal a necessidade da reinstalação elétrica dos refletores da quadra 01 do antigo 

BNB, no bairro Santo Antônio; Moção nº 001/2017-001-008, de autoria do Vereador 

Fernandes Vicente Oliveira, pela qual requer que seja consignado na ata dos trabalhos 

desta sessão, um Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Sr. Marinho Rodrigues 

Oliveira, ocorrido em 01/01/2017. Após a apresentação, o Presidente colocou as matérias 

em apreciação, sendo todas aprovadas por doze votos favoráveis. Vale ressaltar que na 

única discussão das matérias, os Vereadores Dorivaldo Ferreira, Arthur Bastos, Etelvina 

Ferreira, João de Deus, Thiago Durães, Odenir Júnior, João Pardim Júnior e Davi 

Andrade, fizeram uso da palavra. Passada à Palavra Franca, fizeram uso da mesma os 

Vereadores Elizabeth Magalhães, Arthur Bastos, Dorivaldo Ferreira, Thiago Durães, 

Odenir Júnior, Fernandes Vicente, Evandro Pinho, Richarley Viana, João Pardim Júnior, 

João de Deus, Etelvina Ferreira, Davi Andrade e o Presidente Eilton Santiago. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião, às vinte horas e trinta e sete 



 

 

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

conforme, será assinada. 


