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Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Salinas, para posse do Prefeito e Vice Prefeito eleitos em 

sete de outubro de dois mil e doze para o mandato de dois mil e treze a dois mil e dezesseis. Às dez horas 

e vinte e cinco minutos do dia primeiro de janeiro de dois mil e treze, no Auditório da Câmara Municipal 

de Salinas, compareceram 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 de Oliveira. Constatando o quorum regimental o Presidente 

da Câmara declarou aberta a sessão sob a proteção de Deus e em nome do povo do município de Salinas e 

logo em seguida foi executado o Hino Nacional Brasileiro. Atendendo a solicitação do Presidente, os 

Vereadores Vilmar de Pinho Almeida e Etelvina Ferreira dos Santos conduziram o Prefeito Joaquim 

Neres Xavier Dias e o Vice Prefeito Sebastião Martins dos Santos até a Mesa a fim de serem empossados. 

Após receber a declaração de bens e verificar a autenticidade dos diplomas, o Presidente recebeu o 

compromisso proferido pelo Prefeito e pelo Vice-Prefeito que se comprometeram em manter, defender e 

cumprir a Lei Orgânica do Município, as Constituições da República e do Estado, observar as Leis, 

promover o bem geral do povo Salinense e exercer os seus cargos sob a inspiração do interesse público, 

da lealdade e da honra. Logo a seguir o Presidente declarou empossados o Prefeito e o Vice Prefeito do 

Município de Salinas para o mandato de dois mil e treze a dois mil e dezesseis. O Secretário Eilton 

Santiago Soares fez a leitura do Termo de Posse e os empossados o assinaram completando, assim, o 

compromisso. Em continuidade à reunião, o Presidente concedeu a palavra ao Vice Prefeito Sebastião 

Martins dos Santos e ao Prefeito Joaquim Neres Xavier Dias para suas considerações. Por solicitação do 

Senhor Prefeito, foi cumprido um minuto de silêncio em homenagem a seus pais, seu irmão e cunhado 

falecidos e ao saudoso Vereador Dico. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a reunião, às onze horas e vinte e cinco minutos, autorizando lavrar a presente 

ata que após lida e discutida, se achada conforme, será assinada pelos vereadores presentes. 

 


