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divida é da atual gestão ou do anterior? obrigado! o sr'

presidente passa a palavra ao vereador Luciano

Almeida, sÍ. Presidente, srs. vereadores. saúdo a todos

os presentes. se foi criada uma rubrica específica para as

ações do coVID-19? Responde o sr. secretário, dizi com

relação ao covid as despesas recebida pelo município tem um

rubrica específica no balanço da receita. Não preparamos o

documento porque a audiência publica é mais informação

macro. Mas enviará a está casa tudo que foi aplicado e gasto

com recursos do covid. com a palavra ver. Luciano

Almeida , diz'- que sua preocupação é com os

superfaturamentos e as denúncias com desvios de verbas com

relação ao covid. E essa é forma de está fiscalizando como

está sendo gasto esses recursos. Responde sr' Daniel

Grave, diz: a Assistência social tem obrigação iunto ao

Governo Federal de fazer a prestação de contas pontual e

específica. A saúde tem sua estrutura própria de contabilidade

efazSuaprestaçãodecontaspontual.Noportalda
transparência tem todos os gastos disponíveis para qualquer

cidadão acessar. com relação ao parcelamento da coelba e do

sME, são dívidas da gestão anterior. o alerta do vereador

loão Henrique é positiva, mais o município não gastou de

forma descontrolada, suas necessid

município arrecadou de janeiro á

duzentos e sessenta e dois milhões) é
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resultado primário, a LDO resultou no valor fixo de R$

7.000.000,00 (sete milhões) negativo, e tem uma despesa de

R$10.000.000,00 (dez milhões) negativo, sem considerar os

juros da dívida. O que Sr. Secretário informa sobre isso?

Responde o Sr Daniel Grave, dizi que pega sua receita

livre e confronta suas despesas liquidas abatendo o juros e

amortizando a dívida. Seu endividamento está maior que a

meta, por que seu custeio está alto. Pergunta ver. Thor de

Ninha, com relação ao resultado nominal, tem uma dívida de

R$1.316.000,00 (um milhão, trezentos e dezesseis mil reais),

quando se coloca o resultado primário essa divida diminui?

Responde Sr. Daniel Grave diz; que tem a uma diferença'

E terá quatro meses para resolver essa situação. E

amortização da cAF ficará para segundo semestre do próximo

ano. com a palavra ver. Thor Ninha, diz; que para próximo

ano o município estará com situação difícil para pagar esses

custeios. Responde o sr. secretário, dizi que existe

estratégias para resolver essa situação. Agora para próximo

ano temos que trabalhar igual ao Governo Federal com tetos

de gastos (custeio, pessoal, investimentos). Pergunta ver.

Thor de Ninha, diante da pandemia tivemos diversos postos

de saúde, escolas fechados, Por que se

Responde Sr' Daniel Grave, diz; que a

conLo serviços públicos, urbanização,
L'/
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