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Na Sessão do

ATA DA AUDTÊNCTA PÚELTCA DO

1o QUADRIMESTRE DE 2O2L

Alagoinhas, 27 de maio de 2O21,.

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e

vinte um, reuniu-se Viftualmente na Câmara Municipal de

Alagoinhas para uma Audiência Pública de acordo Oficio no

OL7 l2O2L, autoria do Poder Público Municipal, para

apresentação do Relatório de Gestão Fiscal do 10

Quadrimestre de 2O21, que atende ao disposto no &

40, Att. 90 da Lei Complementar 1OUO0 Lei

.^ Responsabilidade Fiscal. Dentre os convidados

irresentes estavam: Leila Carla Vila Flor Souza

Gabriel Controladora Geral do MunicíPio, Roseane

Santos da Conceição Secretária Municipal de

Fazendâr ê os Vereadores Anderson César Baqueiro

Silva, Anselmo Cerqueira dos Anjos, Arão José

Oliveira Ferreira, Djalma Bispo dos Santos, Edvaldo

Silva Santos, Francisco Ribeiro de Oliveira "Thor de

Ninha", Jald José Márcio dos Santos
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Cruz, Jucileide Cardoso dos Santos, Juracy Ferreira

do Nascimento, Luma Mattos de Souza, Paulo César

Caldeira do Nascimento, Raimunda Neire Florêncio

de Souza, Raimundo Alves dos Santos e José Cleto

dos Santos Filho. Assumiu a direção dos trabalhos o

Sr. Presidente José Cleto, que iaz uma breve

saudação dando boas vindas as Secretárias Roseane

e Leila Carla, e os demais Vereadores, em seguida

transforma a Sessão Ordinária em Audiência Pública,

passando a palavra a Sra. Roseane Conceição

Secretária Municipal de Fazenda, Sr. Presidente, Srs'

Vereadores. Gostaria de saudar a todos oS presentes.

Hoje iremos apresentar o primeiro quadrimestre de dois mil

e vinte um. segue em anexo nessa Ata a

apresentação das receitas e despesas correntes do

unicípio. O Sr. Presidente passa a palavra a Sra.

Leila Carla Vila Flor Controladora Geral do

MunicíPio, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quero

saudar a todos os presentes. Trazemos a apresentação das

(o quadrimestre. Segue em anexo
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município. Após a conclusão da apresentação o sr.

Presidente cede a palavra aos Vereadores presentes

que desejam manifestar-se; com a palavra vereador

Djalma Santos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quero

saudar a todos oS presentes. Parabenizar pela apresentação

da equipe técnica do Governo. Quando aprovar o novo

Codigo Tributário, irá ter o ressarcimento dos valores ou irá

vigorar a partir da nova lei? Obrigado! O Sr' Presidente

passa a palavra para Vereadora Jucileide Cardoso,

Sr. Presidente, Srs. Vereadores, querg Saudar a todOs,

em especial a Secretária RoSe, e dizer que não tenho bons

comentários com relação a apresentação. E com relação ao

Código Tributário dizer ao Vereador que passa a vigorar a

partir do 01 do próximo mês. Ótimo que Governo vai

repensar com relação ao codigo que foi um erro ter

publicado o calendário, respeitando a casa Legislativa e

Sociedade organizada pelas mudanças necessárias nesse

codigo. uma vez que o codigo de forma ilegal, muda

inclusive à caracterização da zona urbana e rural da cidade

sem ter u r legal, tendo um PDDU totalmente

dezessete anos. E dizer q
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debater a LDO, e teremos dificuldade nesse debate, porque

nós da oposição estamos aqui para contribuir com a

sociedade, e não iremos fazer coro com as coisas erradas'

Não temos como discutir peças orçamentarias sem discutir

aS atualizações dos planos estruturantes. Não dar pra

aceitar em transformar em zona rural de zona urbana de

acordo com estabelecimento do pagamento de IPTU o que

está acontecendo com o codigo tributário. Esse código tem

que ser republicado, retirando inclusive a taxa de lixo, que

não aprovamos ainda na politica municipal. Porque tramita

nesta Casa o proieto para aprovação do plano municipal de

resíduos sólidos. Com relação ao PMAT em 2017 até hoje

quais foram SeuS benefícios na Sua modernizaçáo? O quer

que o PMAT trouxe de fato para valorização dos servidores,

que prometia eficiência até mesmo na própria arrecadação?

Foi colocada pela Secretária Leila que foram gastos 31olo na

Íde. Gostaria de saber de forma detalhada como foram

gastos eSSeS valores, pra que eSSeS contratos foram

recionados? Obrigado! Responde Sra. Roseane

Santana

pergunta do

de Fazenda, com relação à

Ve 'Ojatma Santos, está finalizando os
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estudos para subsidiar as discursões e trazer alguns

levantamentos para fazer um debate tanto com a Câmara

de Vereadores tanto com aS forças empresarias. Na última

reunião foi solicitada algumas projeções com alguns

comparativos como estava antes e quanto representa eSSeS

números correspondentes á uma projeção anual. Iremos

fazer um agendamento com os dezessete vereadores para

Segunda-feira avançarmos nas noSSaS discursões, com a

necessidade de alteração no novo código tributário. Com

relação ao PMAT em 2019 visou à modernização, QUe está

Sendofeitoogeorreferenciamentoeocadastramento

mobiliário e imobitiário além de outros itens que está dentro

desse contrato. A execução desse contrato está mais ou

menos em 40olo, e aS próximas etapas estão em execução

que estão vinculadas ao recadastramento. Esse contrato

venceu em maio, propus Com contraversão, temOs trinta

para que possamos fazer um levantamento para

quantidade de dias ou meses para essas necessidades

sejam finalizadas, e qu ue ser feita dentro do

exercício de 202L. Com gastos na saúde

conseguimos trazer um te$ lhado na
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incluindo os 3!o/o. Retoma a palavra a Vereadora Juci

cardoso, gostaria de saber do valor total e o significa

esses 3!o/o, e oS serviços pagos a partir desse valor?

Responde Sra. Leila Carla - Controladora Geral do

Município, diz= com relação à saúde são recursos

oriundos da Secretária da Fazenda diretamente dos

impostos. A arrecadação de impostos os !5o/o é

automaticamente na aplicação da saúde' A aplicação no

município está em torno de 23o/o, com gastos de folha de

pessoal, UPA, que está na Fonte L4. O montante de Janeiro

até hoje foi pago pela secretária de Fazenda justamente,

por que os gastos da Fonte L4, foram direcionadas para aS

despesas vinculadas. Então a maior parte dessa aplicação

foi gastos com pessoal, saindo de 23o/o para 3to/o' Com

relação aos gastos com a Fonte !4, a controladoria não

pa, respeita a autonomia da gestora municipal. o sr.

idente passa a palavra ao Vereador Raimundo

Alves do santos "Gode", sr. Presidente, srs'

Vereadores. Quero Parabeni em especial a

rntação doequipe de Governo que está f'
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recomendações médicas ausentar-me da audiência pública.

Obrigadol O Sr. Presidente acata o pedido do

vereador, em seguida passa a palavra ao vereador

Francisco Ribeiro "Thor de Ninha", SÍ' Presidente,

SrS. Vereadores. QuerO Saudar a tOdOs Os presentes, e

pedir uma oração à funcionária desta Casa Sra' Conceição e

ao Vereador Luciano Almeida,

internados Por conta deste

recuperação do covid. com relação ao código tributário,

quero dizer da minha insatisfação. o código tributário que

foi levantado nesta Casa, não foi eSSe que discutimos com

Secretário de Fazenda Daniel Grave e o Advogado Dr'

Montogil e todos os parlamentares' Esse código que foi

colocado não foi o que discutimos e aprovamos' Eu defendo

a revogação desse código. E com todo respeito que tenho

aos contadores, eSSa apresentação deixou a desejar' Eu

o consigo obter a informação como está o Governo' Na

metodologia apresentada so alterou uma pagina' Gostaria

saber com relação ao ímário e o resultado

nominal?
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O precatório da educação não estava previsto para ano de

2O2O? E entrou esse ano/ mais se entrou no ano passado

tivemos uma frustação muito grande de receitas'

Aprovamos em dezembro a Lei Orçamentária Anual - LOA,

no valor de R$ 47.000.000,00 (quarenta sete milhões) de

reais, definindo como despesas de capital, hoje já teve uma

alteração no valor de Rg70.000.000,00 (setenta milhões) de

reais. Porque essa mudança em apenas um quadrimestre?

Não houve atualização na receita no valor de

R$396,000,000,00 (trezentos e noventa e seis milhões) de

reais. Porque a despesas atualizada hoje está em R$

429.000.000,00 (quatrocentos e vinte nove milhões) de

reais? Na divida interna e externa do município até trinta e

um dezembro o debito parcelado do INSS era de

R$76.947.434,00 (setenta e seis milhões, novecentos e

uarenta e sete mil e quatrocentos e trinta e quatro reais),

quatro meses foi apresentado o valor de

R$55.000.000,00 (cinquenta e cinto milhões) de reais' o

município Pagou o Inss mais de ,00 (vinte e

tinco milhões) de reais? Concordd

w
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apresentação. Porque eSSeS números que trouxeram não

estão batendo. Porque na saúde vocês trouxeram aS

despesas empenhadas no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte

e cinco milhões) de reais? E quanto foi de despesas

liquidadas? Porque os dados tem que ser de forma clara e

transparente. Obrigado! Com a palavra Vereadora Juci

Cardoso, parabenizo o Vereador Thor de Ninha,

literalmente a cidade precisa de Vereadores assim para

fazermos o debate. Queremos de fato mudar eSSa logica

que são levados a câmara apresentações superficiais. com

relação aos fornecedores de Alagoinhas não vir às dívidas,

não só da saúde, mais mim referindo a tudo. Gostaria de

saber se a controladoria e a Fazenda com relação aos

contratos tem aS dividas de todos os fornecedores? O

grande problema do município é porque não tem respeito

mínimo das compras públicas. Se paga tanta Por

gestão de

o Prefeito

Itoria mais é amadora. Porque não á

contrato, não há aplicação da própria Lei que

Joaquim sancionou da Lei Anti Calo quando a

Secretária apresenta despesas com

inde
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detalhando o impacto dessa relação com os fornecedores

desses valores apresentados. Gostaria de saber a relação

de quantos contratos que temos nessa condição Sem

equilíbrio financeiro? Porque fiz uma planilha desses

contratos e são assustadores. Os resultados estão distante

por quê? As metas são traçadas sem pensar em dados

técnicos, e dados técnicos não podem Ser apenas em uma

reunião. Como se apresentam oS superávits e não temos

pagamento de fornecedores? Com relação à educação tem

que ser judicializada, por contratar estagiário para assumir

sala de aula. Porque estagiário está para acionar os

profissionais de educação que são oS professores.

,^ apresentação mais detalhada. Com relação aos desvios de

objeto na limpeza urbana, gostaria de saber da Sra.

que relatasse sobre os dois contratos da

irização da limpeza urbana? Obrigado! Com a

palavra a Sra. Roseane - Secretária de Fazenda, com

relação às despesas de caPital teve um crescimento no

orçamento

custeio ou

que foi aprovado, abe

Esperamos que no próximo quadrimestre tenhamos uma

supu.núso8 DE Trxro LreEL.§TIVo



w
AI affi:^1"ffinS

29.000.000,00 (vinte e nove milhões) de reais, foi abertura

de crédito vinculado ao precatório Fundef. Essas despesas

se concentraram em despesas de capital, como não é uma

despesa prevista no exercício foi objeto de abertura de

crédito. Quando citei o porquê não havia previsão com

relação à arrecadação do precatório Fundeb não quis

justificar que eSSa previsão estava no orçamento para

2020. O que quis dizer que eSSa arrecadação era pra ser

excesso de arrecadação de 2020. Considerando que Seu

ingresso era pra ser até dezembro de 2020. Como esse

ingresso gerou expectativa para 2020, não houve previsão

de arrecadação para zOZ1, Mas esse recurso está quitado

desde seu ingresso. Com relação ao INSS, tinha um salto

da divida em mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões)

de reais, e não efetuamos o pagamento desse valor

ndido em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) de

reais, o hoje temos um histórico de R$ 55.000.000,00

(cinquenta e cinco milhões) de reais. Isso é mérito de ação

júdicial que o município provocou junto a Receita Federal,

que reconheceu que tinha lançame na divida

como oficio da Receita t6t
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divida até trinta e um de dezembro, reconheceram eSSa

redução na divida previdência do município. Essa ação não

e uma liminar, a Receita Federal no momento de Sua

finalização reconheceu essa divida no estoque do município'

Com relação a precatório com Fundef e despesas com

capital os R$ 429.000.000,00 (quatrocentos e vinte nove

milhões) de reais comparando com R$ 396.000.000,00

(trezentos e noventa e seis milhões) de reais que foi orçada

para o exercício e basicamente eSSa abertura de créditos.

Tivemos um superávit de 50o/o do CAF, abrimos um

superávit para recursos de convênios, abrimos o excesso de

arrecadação de R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões) de

reais, para o precatório do Fundef e esses valores

agregando ao orçamento saímos de R$ 396.000.000,00

(trezentos e noventa e seis milhões) de reais para um

montante de R$429.000,000,00 (quatrocentos e vinte e

nove milhões) de reais, esses itens foram oS que Se

destacaram no que desrespeita a mudança do foi orçado e

sendo atualizado no primeiro quadrimestre. Poderemos

disponibilizar a Vereadora Juci a

c.*'u)EIRÀ un su.Vn
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contratos da Acoseba e Naturale, esses objetos são

distintos, uffi voltado para coleta seletiva e outra para

atividades distintas. com relação a saúde o vereador Thor

de Ninha sinalizou que tivemos um gasto de mais de

R$100.000.000,00 (cem milhões) de reais, as despesas que

interferiram na aplicação dos 31oloCorTl os gastos em saúde,

nessa relação não terá nenhuma despesas vinculadas aos

recursos da Fonte L4, que são as receitas recebidas pelo

Estado, ou convênios que aconteceram na saúde' A

aplicação dos L}o/o é dos recursos próprio da Fonte 2 na

sEsAU. Tudo que acontece na Fonte do sus não entra

nessa conta. Com a palavra a Sra. Leila Carla

Controladora Municipal, fazemos auditorias mensais e

neste ano estamos implantando uma nova metodologia de

distribuição de auditores internos nas secretárias para oS

latórios gerências. Esse mês faremos a auditoria dos

contratos do município, nas Secretárias SEDUC, SEMAS,

SESEP e SESAU, e apresentará no gabinete da

ntroladoria a analise inerente aos contratos. Pergunta

Ver. Thor de Ninha, quanto quanto foi

pago na saúde durante os quatro

cÀultrrn* o*. stuV*
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Sra. Roseane, são relatórios distintos. Vamos gerar o total

pago da Fonte 2, que interfere no índice, e fará o

comparativo do R$ 100.000.000,00 (cem milhões) de reais

do ano passado tem que gerar das outras fonte de recursos

de saúde, que não interfere no índice. Mas vamos fazer de

forma detalhada mês a mês. Com a palavra Ver. Thor de

Ninha, dizz que a prestação de contas na saúde que a

Secretária trouxe foi para quem soubesse os índices. Que

não prestaram contas do que foi gasto na saúde.

Responde a sra. Rosean€, â parte que trata dos índices,

é só recursos próprio da saúde. Quando fala na parte de

despesas a saúde está integralmente. Quando fazemos a

prestação de contas é da execução consolidada. pergunta

ver. Thor de Ninha, tem obras que estão paradas esses

recursos de R$ 10.000.000,00 (milhões) de reais foi pago

de aonde? Porque se foi dívida do ano passado não vir em

a pagar. Então gastou com o quê? porque a

presentou que trouxeram aqui não dar as devidas

s. Porque mudou a pagina o primário e

do resultado nominal? Porque isso À ão corrigi

.â\
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quebrado. A dificuldade de se revogar o código tributário e

porque se precisa arrecadar mais para fazer o município

andar. Por isso quer colocar no colo da população eSSa

irresponsabilidade. Obrigado! Responde Sra. Roseane,

dizt que o resultado nominal e resultado primário a

metodologia que é formada para apuração são manuais da

FPM da Secretária do Tesouro Nacional. A formula é

aplicada do jeito que estabelecido no seu manual e

trazemos o resultado baseado nesse apuração. Podemos

trazer o detalhamento dos R$10.000.000,00 (milhões) de

reais do que foram executados das despesas com capital.

Não existe o déficit estamos com uma arrecadação de R$

80.000.000,00 (oitenta milhões) de reais que não estava

programada, mais parte desse dinheiro foi aberto de crédito

no orçamento que está em execução. Podemos

disponibllizar o detalhamento dessas despesas, porque o

formato que fazemos é das despesas consolidada. O que

trazemos com os indicadores estabelecidos na Lei de

Responsabilidade Fiscal. Os números estão direcionados ao

tffiX
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informações. Responde a Sra. Leila Carla, dizt

apresentação dos quadridentes que está estabelecido na

Lei Complementar 101 obriga apresentar oS anexos que

FPM determina a elaboração. Estamos trazendo foi

publicado no Relatório de Gestão Fiscal RGF, e a

metodologia é estabelecida pelo FPM do Art. 20, Inciso 3,

da Lei Complementar. Então seguimos essa metodologia de

trabalho, pot isso não trazemos dentro desse slides algo

mais detalhado. Com relação à saúde, o relatório liquidado

será passado aos Vereadores os relatórios. Pergunta Ver,

Djalma dos Santos, com relação a Secretária de

Agricultura não vimos ações voltadas para essa pasta, por

quê? Responde Sra. Roseane, diz: que os números que

trouxeram estão consolidados. Os números que trouxeram

estão todas as Secretárias juntos, que mais se destaca é

que tem indicadores obrigatórios para fazer a prestação de

contas (Saúde, Educação, Assistência Social e pessoal).

Inclusive posso disponibilizar para o Vereador todas

restação de contas q ue foi

O Sr. Presidente passa a Pala

Mattos de

.losÉ cÀu)Er8À u*. guVn.lúrtor 1a
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Saúdo a todos. Desde já parabenizo as Secretárias pela

apresentação. Queria reforçar que foi dito pelos meus

colegas Vereadores, entendo que apresentação das Sras'

tenha seguido a Lei de Responsabilidade Fiscal' Mas

acabamos criando uma situação muito problemática, por

que fazermos indagações a respeito das arrecadações e

gastos em determinada pastas, ou essas perguntas não

consegue ser respondidos pelas sras., ou porque não são

responsáveis pelas pastas, ou sinalizam que estarão

encaminhando documentos para determinado Vereador'

Inclusive peço que possa está sendo enviado para todo os

vereadores. Mas quero dizer que essa audiência pública

não é so pra os vereadores, mais de toda população que

está assistindo. Então não adianta só nós termos acessos a

esses dados. Porque no momento da audiência publica

eSSeS dados precisariam Ser apresentados, precisariam ser

tratados e discutidos. Quando falamos que o formato não

está sendo ideal para o êxito que queremos, porque

mos pensando no ponto de vista da população. Porque

a população está assistindo mais não

documentação.
c/á-

é importante que

á essa
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eSSa audiência pública está sendo realizada' Como existe

essa obrigatoriedade de falar de despesas de pessoal, dos

indicadores do Fundeb e da aplicação em saúde que os

responsáveis dessas pastas estejam presentes para

responder os questionamentos. Então fica essa sugestão

para próxima audiência que estejam eSSeS representantes'

Porque Se Controladoria e a Fazenda não tiverem um

controle e o acesso dessas pastas e não estão executando

oS recursos, então temos um problema na gestão' Porque

não está havendo integração. Isso está demostrando várias

fragilidades na gestão acabando prejudicando a população'

Com relação ao relatório resumido do 2o Bimestre de 202L'

qual o prazo que seja pubticado no Diário Oficial? Através

da câmara encaminhamos dois requerimentos a respeito do

relatório resumido do primeiro bimestre, tanto relacionado

a educação, quanto a Assistência social e até o momento

não tivemos retorno. Isso é problemático para uma gestão

que não respondem indagações dos vereadores' Esse

pedido foi Protocolado e aProvado desta Casa

Legislativa. Com relação ao Código'

w
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Semanas. E aS contas estão chegando para os contribuintes

e temos ter a celeridade nesse processo. E que nas

reuniões pudessem ter pessoas técnicas para está

discutindo de forma ampla. Então infelizmente não vejo

outro caminho de revogação para que pudéssemos está

discutindo de forma mais ampla. Falo como forma de

desabafo hoje estou como vereadora e moradora desta

cidade e vejo a realidade, porque está insustentável de

diversas formas. Então espero que a gestão repense de que

forma está conduzindo certas situações, por que o prejuízo

no final das contas será da própria população. obrigado!

com a palavra ver, Juci cardoso, verdadeiramente

quero Somar com a fala da Vereadora Luma. Eu acho que

oS técnicos tem que respeitar eSSa Casa' Porque oS

vereadores Sabem que estão fazendo por eSSe é seu papel'

Se fosse cumprir lei não estaria discutindo esse projeto.

com relação ao codigo Tributário fere a legislação, inclusive

as municipais. Vou falar do PDDU, do estatuto da cidade e

o que diz a lei, pra começar um novo patamar a

administração Púbtica tem que e Casa é
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Audiência Pública significa debate, e não podemos garantir

isso com um material engessado, e cgm um resumg

superficial. Porque aqui não estamos brincando de fazer

politica. As contas do TcM so são publicadas quando

auditadas o que acaba prejudicando o espaço de tempo da

execução orçamentaria e a garantia dos serviços públicos

que é a nossa razáo de ser. Esperamos que o poder público

nossa respeite porque não somos pessoas despreparadas'

O conjunto da Casa legislativa está sabendo o que está

fazendo, e estamos dizendo que para nós não é o

suficiente. A LDO não será aprovada na Casa Sem quer

eSSe debate técnico isso posso garantir. E vamos fazer um

debate efetivo, e vamos fazer que o município cumpra as

leis. O Sr. Presidente passa a palavra a Vereador

Jaldice Lima Nunes, Sr. Presidente, Srs' Vereadores'

Saúdo a todos os presentes. E dizer que apoio as palavras

daqueles Vereadores que mim antecederam, em especial a

Vereadora luci cardoso, Líder da oposição. Acredito que

êsse modelo de apresentação de que ser

mudado, inclusive daqueles que

sociais. Os serviços não
,r [7^17
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um coas na saúde, na educação, no transporte público e

um Código tributário que é noticia na Bahia e no Brasil, e

chegou aqui em nossas mãos eSSe resumo do quadrimestre

e é muito pouco. A população não serviços públicos de

qualidade, não tem politicas públicas em grande

necessidade. Várias empresas estão Se descolocando para

cidades circunvizinhas onde temos que está discutindo esse

projeto de forma detalhada. Quero deixar minha

solidariedade aos vereadores e dizer que estamos juntos e

unidos por uma Alagoinhas melhor. Obrigado! Com a

palavra Ver. Francisco Ribeiro "Thor de Ninha",

quero dizer que a LDO não pode Ser aprovada antes da

revogação do Código Tributário. Temos que revogar e fazer

um Código novo. E se entrar antes da revogação do

Código meu será contra LDO. A Audiência Publica não é só

para apresentação de slide é uma prestação de contas é

uma formalidade legal estabelecida pela Lei. Nós

precisamos entender como o município está caminhando

té pra tomarmos decisões. Como olrluni_cípio sai no dia 31
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R$90.000.000,00 (noventa milhões) de reais positivo?

Então precisamos compreender os dados, e oS índices. Hoje

qual o endividamento do munícipio? Responde Sra.

Roseane ConceiÇão, Se compromete com a Vereadora

Luma de dar oS devidos esclarecimentos. E que todos

pedidos não só para oS Vereadores precisam ser

respondidos por que o cidadão tem direito a resposta,

principalmente na matéria tributária. Peço desculpas, mais

eSSa situação tem que Ser revolvido ate o inicio da semana.

Em relação ao formato da apresentação da audiência

pública, sugiro ao Presidente para que pudéssemos marcar

m momento com oS vereadores para fazer eSSe

alinhamento para quer possamos padronizar eSSe novo

formato para próximo quadrimestre. Avaliar a

disponibilidade dos vereadores para retornamos a avalição

sobre o novo codigo tributário a partir de segunda-feira da

próxima semana. Sempre estaremos a disposição.

Obrigado! Com a palavra a Sra. Leila Carla, gostaria de

parabenizar a fala da Vereadora

concordo plenamente quando
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Secretários e acho pertinente esse pedido. E dizer que

tenho admiração pela Vereadora e Suas colocações, e

esperamos os secretários estejam a disposição para

esclarecer as dúvidas. Com relação a metodologia vamos

discutir de forma conjunta com as partes, por que o nosso

objetivo em servir a população. Obrigado! Considerações

Finais Sr, Presidente José Cleto, parabenizo aS

Secretárias pela apresentação, e aos vereadores fazendo

um debate justo dentro de suas colocações. Está Casa tem

o compromisso com a sociedade em discutir o quanto for

ecessário as questões o quanto o desrespeitam. Justifico

aS ausências dos Vereadores Jorge Gonçalves "Jorge da

Farinha, Luciano Almeida a ausência de Jorge da Farinha e

Luciano Almeida ambos por motivos de saúde. Com relação

a voltar a discursão do Código Tributário, fica a critério do

Governo, por que o dialogo Sempre é importante. A reunião

para segunda-feira, no meu pensamento o quanto antes
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Nada mais havendo, o Sr. Presidente convoca os Srs'

vereadores para a próxima sessãor 9u€ se realizará

no próximo dia 01 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 assinada, será arquivada nos anais desta
I
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