Ata da segunda Audiência Pública da segunda sessão legislativa da legislatura de dois mil
e treze a dois mil e dezesseis da Câmara Municipal de Salinas, para debate sobre a
Proposta Orçamentária do Município de Salinas para o exercício financeiro de dois mil e
quinze. Às nove horas e dez minutos do dia trinta de outubro de dois mil e quatorze,
compareceram no Plenário da Câmara Municipal de Salinas os vereadores Dorivaldo
Ferreira de Oliveira, Douglas Gomes Ferreira, Edna Sarmento Barros, Etelvina Ferreira
dos Santos, Fernandes Vicente Oliveira, João de Deus Teixeira de Oliveira, Vilmar de
Pinho Almeida e Waldeir Pereira da Silva. Cumpre anotar que o vereador Thiago Durães
de Carvalho enviou correspondência ao Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas, justificando a sua ausência. O Presidente da Câmara, vereador
Dorivaldo Ferreira de Oliveira, fez a abertura da audiência, convidando a compor a Mesa:
os Vereadores Vilmar de Pinho Almeida, e Fernandes Vicente Oliveira, respectivos
Presidente, e Membro da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas; o Prefeito Municipal, Senhor Joaquim Neres Xavier Dias, a Secretária Municipal
de Planejamento, Orçamento, Gestão e Fazenda, Senhora Rosânia Martins Ferreira e
Silva e a Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Patrícia Aparecida Afonso
Guimarães Mendes. Composta a Mesa, Presidente declarou aberta a Audiência, com a
execução do Hino Nacional Brasileiro e em seguida o vereador Waldeir Pereira fez uma
leitura bíblica. Inicialmente, o Presidente expôs sobre o objetivo da Audiência, lendo o
parágrafo único do artigo quarenta e oito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida
passou a direção dos trabalhos ao Presidente da Comissão Permanente de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, Vereador Vilmar de Pinho Almeida. Este, por sua vez,
expôs a ordem dos trabalhos da audiência. Em atendimento a esta ordem, o Presidente
concedeu a palavra a Senhora Rosânia Martins Ferreira e Silva, que fez uma explanação
sobre a Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2015. Em seguida a
Secretária Patrícia Afonso fez uso da palavra para ressaltar que a proposta da LOA foi
discutida com órgãos engajados na execução orçamentária do município. Na sequencia o
Senhor Prefeito fez uso da palavra expondo que a proposta da LOA foi elaborada
buscando a maior proximidade da realidade, pois no decorrer da execução orçamentária
surgem elementos extra orçamentários que dificultam o cumprimento do orçamento. Logo
após, a palavra foi concedida, ao público presente e aos vereadores. Fizeram uso da
palavra, as seguintes pessoas: a Senhora Maria de Lourdes Almeida, representante da
Associação Hope Of the Future, o Contador da Prefeitura, Senhor Júlio César Pardim,
Warley Pereira da Silva, Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Salinas, a
Secretária Municipal de Assistência Social, Elisabeth Santos Magalhães Fernandes.
Cumpre anotar que os vereadores Douglas Gomes Ferreira, Edna Sarmento Barros,
Fernandes Vicente Oliveira, Etelvina Ferreira dos Santos, também fizeram uso da palavra
durante o debate. Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, Vereador Vilmar de Pinho, retornou a palavra ao
Presidente da Câmara, Vereador Dorivaldo Ferreira, que após agradecer a presença de
todos, declarou encerrada a Audiência Pública às onze horas e vinte e sete minutos. Para
constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e discutida, se achada conforme, será
assinada.

