
 

 

Ata da primeira Reunião Especial da terceira sessão legislativa da legislatura de dois 
mil e dezessete a dois mil e vinte da Câmara Municipal de Salinas, para eleição e 
posse da Mesa Diretora para o biênio dois mil e dezenove a dois mil e vinte. Às oito 
horas e quinze minutos do dia dois de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 
atendendo a dispositivo regimental, reuniram no Auditório 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 e Richarley Viana Dias, sob a 
presidência do Vereador Eilton Santiago Soares. Após a chamada feita pelo Secretário 
Fernandes Vicente, constatado a presença de todos os Vereadores, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e uma oração, 
feita pelo Vereador Thiago Durães. Em seguida, foram apresentadas as seguintes 
chapas: Chapa 01 - Presidente: Etelvina Ferreira dos Santos; Vice-Presidente: Thiago 
Durães de Carvalho; Secretária: Elizabeth Santos Magalhães Fernandes; Chapa 02 - 
Presidente: Fernandes Vicente Oliveira; Vice-Presidente: Dorivaldo Ferreira de Oliveira; 
Secretário: Richarley Viana Dias. Em seguida o Secretário fez a chamada dos 
vereadores para eleição em escrutínio secreto. Foram convidados os vereadores Arthur 
Nepomuceno Bastos e João Pardim Júnior para escrutinadores, os quais fizeram a 
apuração, constatando sete votos para a Chapa 01(um) e seis votos para a Chapa 
02(dois), sendo considerados eleitos Etelvina Ferreira dos Santos para Presidente; 
Thiago Durães de Carvalho para Vice-Presidente e Elizabeth Santos Magalhães 
Fernandes para Secretária. O Presidente proclamou o resultado da eleição e 
empossou os eleitos. Após seus agradecimentos, o Presidente passou a direção dos 
trabalhos à nova Mesa Diretora. A Presidente Etelvina Ferreira assumiu a direção dos 
trabalhos e após fazer agradecimentos, declarou encerrada a reunião, às oito horas e 
quarenta e cinco minutos e para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e 
discutida, se achada conforme, será assinada. 

 


