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AUDIÊNCIA PUBLICA

IO QUADRIMESTRE 2019

Alagoinhas, 30 de maio de 2019.

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e

dezenove, à hora regimental, à Câmara Municipal de

Alagoinhas realizou uma Audiência Pública de

acordo Of. n® 046/2019, de autoria do Poder Público

Municipal, para a apresentação do Relatório

Resumido de Execução Orçamentaria do 2°

Bimestre/2019 e do Relatório de Gestão Fiscal do 1°

Quadrimestre de 2019, conforme dispõe & 4°, Atr,

9° da Lei de Complementar 101/00 - Lei de

Responsabilidade Fiscal.' Dentre os convidados

presentes estavam: Daniel Ivo Néri Grave -

ecretário Municipal de Fazenda e Roseane Santos

da Conceição- Controladora Gerai do Município e os

Vereadores Luciano Mareio Santos Almeida

Raimunda^Neire Florêncio Souza, Roberto Jo
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Torres de Lima^ Darlan Lucena de Oliveira^ Noberto

Alves Moita "Bebê", Jorge de Santana Gonçalves

"Jorge da Farinha", José Cleto dos Santos Filho,

Luciano Sérgio de Jesus Santos, Francisco Ribeiro de

Oliveira "Thor de Ninha", João Henrique de Jesus

Meirelles, Raimundo Alves dos Santos "Gode", José

Carlos Lins de Lima "Pastor Lins". Assumiu a direção

dos trabalhos o Sr. Presidente Roberto Torres, que

transformou a Sessão Ordinária em Audiência

Pública, em seguida fez a composição da Mesa com

os Srs. (a) representantes do poder público. O Sr.

Presidente passa a palavra ao Sr. Daniel Grave -

Secretário Municipal de Fazenda, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Quero a saudar a todos os presentes.

Estamos trazendo á Casa os resultados da arrecadação e

dos gastos do município no primeiro quadrimestre de 2019

de janeiro á abril. Vamos mostrar os dados financeiros e

Cvcontábeis juntamente com Sra. Roseane Controladora Geral
do Município onde falará dos índices constitucionais. A

auqiência pública é obrigatória e o poder executivo tem até

o L jmosdia útil de maio, setembro e fevereiro para prest
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contas. Essa apresentação está em anexo a essa Ata. O Sr.

Presidente passa a palavra a Sra. Roseane

Conceição- Controladora Geral do Município, Sr.

Presidente, Srs. Vereadores, Quero saudar a todos os

presentes. E dizer da satisfação mais uma vez de esta nesta

Casa para apresentação dos índices constitucionais do

quadrimestre. Essa apresentação está em anexo a

essa Ata. Assumiu a direção dos trabalhos o Ver.

José Carlos Lins ^'Pastor Lins", em seguida O Sr.

Presidente Pastor Lins ( em exercício) passa a

palavra ao Ver. Luciano Almeida, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Gostaria de parabenizar aos Secretários pela

brilhante apresentação, e saudar aos demais presentes.

Quero pedir a comunidade do Jambreiro, que retornasse a

está Casa na próxima semana, por conta da Sessão

Ordinária ser transformada em audiência pública de acordo

a Lei de Responsabilidade fiscal. E diante essa situação não

poderemos se pronunciar com relaçao aos problemas que

vem acontecendo naquela localidade. Por isso que estou

dando-a-satísfação, por que os Vereadores não poderão

prpnuRçiaKem função disso. Com relação à CAF e a Finisa
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não estão na divida interna e externa? Responde a Sra.

Roseane Conceição - Controladora do Município, diz:

que a CAF está parcialmente, mais o FINISA ainda não.

Retoma a palavra o Ver. Lucinano Almeida, diz; que

foi fatorado por essa Casa Legislativa um valor de R$

23.000.000,00 (vinte e três milhões). Responde a Sra.

Roseane, diz: que o FINISA finalizou as duas licitações

veicuiadas agora. Que foi dada a ordem de serviço da

construção da célula do aterro no inicio de maio, e a ordem

de serviço da Central do abastecimento será imitida hoje à

noite. Ocorre que seguramos a liberação dos recursos, por

que a taxa de juros só começa a ser aplicada quando

recebe. Seguramos o recebimento do reembolso para o

inicio da obra. Por isso que CAF está parcialmente.

Retoma a palavra o ver. Luciano Almeida, diz; se

colocar os dois empréstimos chegará em torno de mais ou

raenos R$ 130.000.000,00 (cento e trinta miihões) a

OMcla. Responde a Sra. Roseane, afirma que a divida

fica em torno desse valor. O Ver. Luciano Almeida,

pergupítár^ ^que^fica por mês para investimento,
recurso vpróprios? Cpm a palavra o Sr. Daniel Grave -
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Secretário Municipal de Fazenda, diz; que esse tipo de

apresentação replica por que a lei de responsabilidade fiscal

obriga e determina. De forma pedagógica e gerencial, vai

tentar passar mais essa apresentação não está. Esse é um

anexo que é publicado no diário do município que é

encaminhada ao TCM. Como o Vereador falou que temos

uma arrecadação de R$ 35.000.000,00/mês (trinta e cinco

milhões), juntando PAC 1, Poligonais e a manutenção da

SESIN no mês de maio, investimos 10% de recursos

próprios. E essa é a maior obra que já foi feita no município

de poligonais com o município entrando com 35%. Aonde

beneficiara mais de 35 mil habitantes. Talvez, não

passamos ao município com relação ao investimento, mais

é uma obra complexa. Mas existe um esforço enorme por

parte do poder executivo. Ou faz agora essas obras ou

devolve todo valor desde 2007 corregido aonde fará falta

l^munlcípio. Com apalavra oVer. Luciano Almeida,
diz: que hoje há um clamor grande da população com

relação a essas obras, e vimos um volume de recursos para

resoíyêTsrtTiação. Obrigado! Nada mais havendo, o 5^^=:::
entè convoca os Srs. Vereadores para a
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próxima Sessão, que se realizará no próximo dia 4

de junho e, em nome de Deus, encerrou os

trabalhos. Para constar, foi a lavrada a presente Ata

que após lida, discutida, aprovada e por todos

a^nada, será arquivada nos anais desta Casa.

êJi

ANTONIO JOSÉ CALDEIRA DA SILVA JÚNIOR
SUPERVISOR DE TEXTO LEQlSLATlVO


