Ata da primeira Reunião Extraordinária da quarta sessão legislativa da legislatura de dois
mil e treze a dois mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas, convocada pelo
Presidente para apresentação da Prestação de Contas da Câmara Municipal de Salinas,
referente ao exercício de dois mil e quinze. Às dezenove horas e quarenta e cinco
minutos do dia dezenove de janeiro de dois mil e dezesseis, reuniram no Auditório da
Câmara Municipal, os Vereadores André Santana Pizarro, Dorivaldo Ferreira de Oliveira,
Douglas Gomes Ferreira, Edna Sarmento Barros, Eilton Santiago Soares, Fernandes
Vicente Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, Rosineide Aparecida Simões Pinho,
José Milton Oliveira Reis e Vilmar de Pinho Almeida. Constatando quórum, o Presidente
André Santana declarou aberta a Sessão, após a execução do Hino Nacional Brasileiro e
uma oração feita pelo Vereador João de Deus. Inicialmente o Presidente informou que a
Câmara Municipal de Salinas, nesta data, comemora cento e trinta e três anos de
existência e convidou o Senhor Florisberto Cândido Oliveira, Vulgo Preto Cândido para
compor a Mesa, bem como o Prefeito Municipal Joaquim Neres Xavier Dias. Em seguida
o Presidente falou sobre o objetivo da reunião e passou a palavra ao Contador da
Câmara, Senhor Edilson Ferreira de Araújo para apresentação da prestação de contas da
Câmara, onde foram demonstradas todas as despesas do legislativo e um saldo de cento
e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos a ser
devolvido à Prefeitura Municipal. Na sequência dos trabalhos, o Presidente agradeceu
aos Vereadores que colaboraram para que houvesse essa economia e concedeu a
palavra à Vereadora Edna Sarmento Barros, para expor sobre o trabalho da Comissão
Permanente de Serviços Públicos Municipais. Em seguida a palavra foi concedida ao
Secretário Douglas Gomes que fez um resumo dos trabalhos do Legislativo durante o ano
de dois mil e quinze, apresentou algumas informações sobre o cemitério municipal e uma
sugestão dos Vereadores para que o Prefeito Municipal utilize o valor que será devolvido
pela Câmara, para aquisição de um terreno para construção de um novo cemitério. O
Presidente André Santana passou às mãos do Prefeito um cheque simbólico e logo em
seguida concedeu a palavra ao mesmo. O Prefeito fez um breve relato da situação,
informando que a dificuldade para a construção do cemitério não é o recurso e sim um
terreno que seja apropriado e tenha a aprovação dos órgãos ambientais. A palavra
também foi concedida aos Vereadores, fazendo uso da mesma os Vereadores Vilmar de
Pinho, Douglas Gomes, Eilton Santiago, Fernandes Vicente, João de Deus, Edna
Sarmento, Dorivaldo Ferreira, Milton Reis. O Prefeito solicitou a palavra e, relembrando a
dificuldade para a aquisição do terreno, fez um convite a todos os Vereadores e a
população para que juntos, possam buscar a solução para este problema. Não havendo
mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
reunião às vinte e duas horas e trinta minutos. Para constar lavrou-se a presente ata que,
após lida e achada conforme, será assinada.

