
*v

gewl-
s: .

S3 g Ccii nai a de&
' \ »

11 111
•:
*l yO - r- -4» -:• L-1

AO rtiC--
ATA DA AUIDENCIA PUBLICA

2° QUADRIMESTRE 2021.

jNfrlacjoinhas, 28 de Setembro de 2021.
%\ $p>

flu
1—

: ti 1 sp. j enc \ .\ e Respeito..^
•»i B 'M .\

, 7 i/

>
\

0°^ ° °>v
p Q
\\ >4: •. > \

Uj ~*r , \• • •<
> >

m
u.

% '
;?

z' V'Vo V../A* +/ jo
37

s vinte e oito dias do mes de setembro de\\ •

dois mil e vinte e um, a hora regimental, reuniu -
se na Camara Municipal de Alagoinhas, para

uma Audiencia Publica de acordo Oficio n°

024/ 2021 - COGER - Controladoria Geral do

Munidpio, para apresentagao do Relatorio da

Gestao Fiscal do 2° Quadrimestre de 2021.

Dentre os convidados presentes estavam:

Roseane dos Santos Concei^ao — Secretaria

Municipal de Fazenda, Leila Carla Vila Flor

Controladora Geral do

Munidpio, e os Vereadores Anderson Cesar

Baqueiro Silva, Anselmo Cerqueira dos Anjos,

Djalma Bispo dos Santos, Edvaldo Silva Santos,

Francisco Ribeiro de Oliveira, Jose Marcio dos

Santos Cruz, Jucileide Cardoso dos Santos,
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Souza Gabriel
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Santo Almeida, Luma Mattos de Souza, Paulo

Cesar Caldeira do Nascimento, Raimunda Neire

Florencio de Souza, Osmario Carneiro e Jose

Cleto dos Santos Filho. Assumiu a diregao dos

trabalhos o Sr. Presidente Jose Cleto, registrou

a presenta do Sr. Roberto Torres

Prefeito/Secretario Municipal de Servigos

Secretario

Vice

Publicos, Dr. Gustavo Carmo

Municipal de Educagao, Jorge Goncalves "Jorge

de Farinha" - Secretario Municipal de Governo

Diretor da Central de

Abastecimento, Rui Costa - Sub Secretario de

Assistencia Social, em seguida transforma a

Sessao Ordinaria em Audiencia Publica de

Clecio Oliveira

acordo Oficio n°024 /2021, logo passa a palavra

aos representantes do Poder Executivo para

suas explanagoes com a palavra a Sra. Roseane

dos Santos - Secretaria Municipal de Fazenda,

Quero saudar a todos os presentes. Hoje faremoS/a

apresentagao do 2° Quadrimestre de 2021, em

Lei (de Responsabilidade Fiscal
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meses de maio, setembro e fevereiro. Apresentando o

desempenho da execugao orgamentaria e seus

indicadores fiscais em observance a cronologia do

meses de maio (1° Quadrimestre), setembro (2°
Quadrimestre) e fevereiro (3° Quadrimestre). Em

seguida a Sra. Roseane faz a apresentagao da

execugao orgamentaria atraves de Slide que

esta em anexo a essa Ata. O Sr. Presidente

passa a palavra a Sra. Leila Carla Vila Flor -

Controladora Geral do Municipio, Saudo a todos

os presentes. Hoje iremos apresentar os limites legais

constitucionais referentes a a aplicagao com despesas

com pessoais, despesas com educagao e despesas

com saude. Em seguida a Sra. Leila Carla faz sua

explanagao atraves de Slide que esta em anex

a essa ata. O Sr. Presidente passa a palavra aos

Srs. Vereadores, com a palavra Vereador

Francisco Ribeiro

Presidente, Srs. Vereadores. Saudo a todos os

presentes. Parabenizo as Secretarias

apresentagao de forma
^mais completa. E conseguimos

,
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enxergar como o municipio esta caminhando nas suas

receitas e despesas fiscais orgamentarias e financeiras.

Com relagao a corrente liquida com despesas com

pessoal a Controladora traz urn montante de R$

490.000.000,00 (quatrocentos e noventa milhoes de

reais) . Porque se da esse montante? Se no ano

passado a receita era de R$ 409.000.000,00

(quatrocentos e nove milhoes de reais). Obrigado!

Responde a Sra. Leila Carla - Controladora, diz:

que a despesa de corrente liquida e somado pelos

dozes meses que antecedem. Entao nao fecha o

exercicio porque estamos em agosto de 2021, e

comegamos a somar do exercicio do ano passado ate

agosto deste ano. So iremos ver o encerramento

financeiro no outro quadrimestre de janeiro a

dezembro. O somatorio para dar o valor de R$

490.000.000,00 (quatrocentos e noventa milhoes de

reais), considere os meses de 2020 para fechar os

meses. Ontem o relatorio de receita de corrente

liquida foi publicado no diario oficial. Pergunt

^
Ver.

Thor de Ninha, Com relagao reserva de^
contingencia

ik!
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o valor aprovado nesta Casa foi de R$ 6.900,000,00

(seis miihoes e oitocentos mil reais), hoje esta

aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco miihoes de

reais), onde foi utilizado essa reserva? Responde a

Sra. Roseane Santos - Secretaria de Fazenda,

diz; que foi para o piano anual de pagamento de

precatorio. Estao efetuando o pagamento no valor de

R$300.000,00 (trezentos mil/mes), do piano anual de

precatorio que ficou unificado atraves do TJ, esses

comproniissos emiti a guia e faz o pagamento. Ja esta

em fase final o piano e tern que ser pago dentro do

exercicio, foi utilizado esse recursos da reserva de

contingente justamente para honrar o parcelamento.

Com a palavra Ver. Thor de Ninha, diz: quando

aprovaram a Lei Orgamentaria trataram desse tema, e

esta sendo utilizado para pagar precatorio, entao

reversa de contingente esta sendo mau utilizado nesse

sentido . Responde Sra. Roseane- Secretaria, que

o volume atipico para 2021, foi justamente pelas f
incertezas da execugao ja levando em c

pandemia. Ja considerando o cenario d
^
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desconhecido, foram submetidos as regras de

pandemia. Por isso o volume que se destacou em

reserva de contingency nao so que pode ser utilizado
para essa finalidade, e nao usamos os 100%, mais o
restante continua para outros imprevistos. Pergunta
Ver. Thor de Ninha, Com relagao a Saude e

Educagao os valores gastos foram de R$29.000.000,00
(vinte e nove milhoes de reais) de abertura de credito

para os precatorios da educagao, onde foram

investidos esses valores? Responde a Sra. Roseane

Secretaria, foi uma abertura de credito orgamentario

para que pudesse abrir os processos licitatorios, que

basicamente esse recursos nao foi movimentado.

de autorizagaoComo as licitagoes precisam

orgamentaria abriram uma parcial para esse acesso de

arrecadagao para soltar algumas licitagoes. A medida

que foram acontecendo pode utilizar esse

nao. Entao dependendo de sua vigencia, talvez nem

recursos porque sera uma execugao para o

j

j

\ia>K recursos ou

/0

A
i

utilize esse

de 2022. Pergunta Ver. Thor de Ninha
-

/
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relagao a saude foram utilizados aproximaqa
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49.000.000,00 (quarenta e nove milhoes de reais) de

despesas aplicadas liquidas, quanto dessas despesas

foram pagas para cobrir despesas e dividas da

Secretaria de Saude da Gestora anterior? Responde

Sra . Roseane - Secretarias, com relagao a esse

detalhamento tern no anexo de despesas por

Secretarias que traz por fonte de recursos de folha de

pessoal de custeio e investimento. Temos em

destaque despesas de exercicios anteriores, que foram
os compromissos dos anos anteriores. Que foram

empenhados, liquidados e pagos dentro do exercicio

de 2021 temos esse destaque por fonte de recursos. O
Sr. Presidente passa a paiavra ao Vereador

Djalma Santos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores.
Quero saudar a todos os presentes. E dizer que e uma

aiegria imensa esta nesta Casa esta representando a

sociedade. E somos gratos a Deus por essa

oportunidade de poder contribuir com nossa cidade.

Quero parabenizar as Secretarias pela brilhante

explanagao . Com relagao ao Projeto G

^
J

terminara -de pagar? Quern sao os patrona
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em torno de R$ 147.000.000,00 (cento e quarenta e

oito milhoes de reais)? Obrigado! Responde Sra.

Roseane - Secretaria, o patronal que se refere ao

pessoal em cargo e o pagamento do INSS vinculado a

todos servidores publicos da folha direta . Entao os

encargos patronais e o recolhimento da parte do

municipio que correspondem aos 20% mais alguns

percentuais do seguro vinculados ao desenvolvimento

a sua area de trabalho. Temos obrigagao alem do que

e descontado do servidor, que a parte segurada, o
municipio tern a obrigagao mensal de recolher as

obrigagoes patronais da sua folha de pagamento com

vencimento de todo dia 20. Com relagao ao projeto

temos uma Legislagao recente que trata da

redugao do valor, que era uma divida impagavel. Em
2016 a Casa legislativa, reconheceu o estoque da

redugao dessa divida que hoje esta em torno de R$

2.700.000,00 (dois milhoes e setecentos mil reais),

essas parcelas estao em torno de R$ 20.000,00 (vinte/
mil reais)/mes. O Sr. Presidente pass

Vereadora Jucileide Cardoso "Juci C

Cura,

r
'
;

/’
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Presidente, Srs. Vereadores. Saudo a todos os

presentes. Quero fazer uma critica aos principios da

administragao publica porque tem que respeitar na

condugao das metas fiscais. Esse material chegou

nesta Casa ontem e isso e absurdo. Inclusive parte do
material apresentado chegou nesta Casa ao meio dia .

0 que torna dificil para todos os vereadores o exercfcio

de nosso mandato, aquilo que diz a Constituigao em

relagao a fiscalizagao. Outra critica e que populagao

tenha acesso as informagoes de forma detalhadas. Se

as pessoas acessarem o site da Prefeitura a impressao

nao e possivel a leitura. Com relagao a saude exigida

pela Lei complementar n° 141/2012, lei estabelece
quais sao as apresentagoes os dados que deverao

constar. No relatorio que foi protocolado, com relagao

ao exercfcio anterior, com pessoal foi pago urn

montante em torno de R$ 2.900.000,00 (dois milhoes

e novecentos mil reais) e de investimento uma divida

de quase R$2.000.000,00 (dois milhdes de reais). ,,/C

H ;

*

7/
.!

Gostaria que fosse detalhada que foi\pago tanto de

. 33,

i

/x

custeio quanto de investimento? De acordo

// iŜ (/
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da lei 141, as auditorias realizadas ou em fase de

execugao no periodo de quadrimestre, as suas

recomendagoes e determinagoes? Aplicados na saude

quero saber da oferta, da produgao dos servigos na

rede de assistencia propria, na contratada, na

conveniada, principalmente os indicadores de saude

que nao estao nessa apresentagao? Na dar para ver

um apresentagao dessa num cenario de superavit

financeiro e nao observarmos isso na saude. Entao

precisamos saber desses indicadores com relagao a

saude. Obrigado ! Responde a Sra. Roseane -

Secretaria, com relagao as informagoes estao

disponibilizados no Diario Oficial. Fizemos varias

tentativas no Doem, pela quantidade de informagoes

que ficasse mais legivel. 0 Doem e o caminho mais

acessivel para cidadao nas informagoes. Inclusive um

do link que vamos viabilizar no portal da

transparency, alem dessa publicagao obrigatoria, e o

Link portal da STN - Secretaria do Tesouro Nacional,

atraves do SICOF - Sistema de Informagao distribufdo

par.a controle de licenga outorgas de direPfp
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de recursos hidricos, e um item se nao fizermos a

alimentagao do sistema no prazo estabelecido gera

pendencia no Caique - Serasa do Poder Publico.

Vamos disponibilizar esse link no portal da

transparency para facilitar o cidadao das informagoes

que deveriam ser publicas mais nao estao com a

devida qualidade para que qualquer analise seja feita.
Temos esse compromisso para facilitar o acesso a

informagao ao cidadao. Mas disponibilizamos o link no

portal do SICOF, qualquer cidadao podera ter acesso

as informagoes da cidade. Responde Lei Carla -

Controladora, tern tentado fazer as melhorias. Tern
um grupo de trabalho que colocam na transparency o

publicado. Ira sugerir que ao lado do publicado

coloque o do proprio sistema. Responde Roseane -

Secretaria, Com relagao as despesas de exercicios

anteriores com pessoal encargos na Secretary de

Saude consigo antecipar que o salario de dezembro

que estava atrasado foi pago no inicio de Janeiro. Com

relagao ao detalhamento consigo disponibilizar hoje e

enviar para esta Casa Legislativa tudo
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investimentos do exercicio anteriores. Com a palavra

a Ver. Juci Cardoso, diz: quero fazer um registro

que nao tem ninguem da equipe tecnica da saude. A

apresentagao do quadrimestre nao trouxe exigencia

legal da apresentagao da saude do requisito minimo

do que diz a Lei n° 141/2012, no seu Art. n° 36. Com
a palavra a Sra. Roseane - Secretaria, com

relagao ao material chegar a tempo habil, dessa vez

foi atipico. Tentamos trazer algumas implementagoes

baseados nos questionamentos que foram feitos no

quadrimestre anterior, e tivemos algumas dificuldades

em trazer em slide algumas ferramentas justamente

para vir com essas informagoes adicionais. Mas ja

levando em consideragao a clareza de algumas—
informagoes que trouxemos conseguiremos ser mais A

celere. A Sr. Presidente passa a palavra ao

Vereador Edvaldo Silva "Edy da Saude", Sr.

Presidente, Srs. Vereadores. Saudo a todos os
A

presentes. Solidarizar com o Prefeito qf dizer que /

sentimos a falta da equipe do Governo Municipal pgr

que se atente a essas questoes que o

ANTONIO JOSE CALDE1RA DA SILVA JUNIOR ^
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questionam . 0 Governo nas audiencias publicas

precisa marcar sua presenga para fazer sua defesa.

Com relagao as transferences correntes teve um

aumente, com esse crescimento que esta acontecendo

com essa ma distribuigao? Obrigado! Responde a

Sra. Roseane - Secretaria, diz; com relagao ao

comportamento de algumas receitas que fizeram o

desempenho de toda arrecadagao em 2021, ate seu

segundo quadrimestre. Um dos itens que podemos

destacar e da Secretaria de Saude. A Secretaria de

Saude quando se leva em consideragao o minimo

constitucional a gente poderia falar de um montante

de R% 26.000.000,00 (vinte e seis milhoes de reais)

na aplicagao ate o segundo quadrimestre. O historico

do municipio de Alagoinhas ja e de colocar no

orgamento 22% da arrecadagao aplicagao. Uma das

demonstragoes que a Secretaria vem fazendo com

esses recursos e o pagamento de salario.

Conseguimos ter uma normalizagao no pagamento de

salario, e consequentemente os encargo^sobre uma folha de pagamento . E estam

JUNIOR-
'

\

/

\
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dentro do vencimento, isso se reflete numa aplicagao

de 28%, sendo o minimo seria de 15%. E a maior

demonstragao de que a Secretaria faz com essa

aplicagao de 28%, praticamente o dobro estabelecido

na Constituigao Federal que e de 30%. Entao boa

parte dos recursos que estao sendo canalizados,

baseados no bom comportamento da receita de 2021,

o direcionamento esta sendo para Secretaria de saude

com salarios em dia. Com a palavra Ver. Thor de

Ninha, baseados na fala dos Vereadores Edy e Juci

observamos que a Prefeitura nao tern recursos. Com

reiagao a saude, foram aplicados R$ 48.000.000,00

(quarenta e oito milhoes de reais), durante esses tres

meses, ano passado foram R$ 118.000.000,00 (cento

e dezoito milhoes de reais. Como se conseguia gastar

tanto e nao tern uma saude de qualidade. Desses R$

48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes de reais) nao

teve recursos pra pagar dentro desse exercicio, por

Xr' )

I
y'

/1
que? Na apresentagao da receita prevista, atualizadas

\
l

no valor de R$ 396.000.000,00 (trezentds e noventa e

439\000.000,00

x

seis milhoes), e fixarao em R$
\

*Cr\ cy
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(quatrocentos e trinta e nove milhoes de reais), vai
gastar esse valor ou se tem uma previsao? Porque nao

tem uma atualizagao nessa apresentagao.

pagamento de amortizagao da divida esta

0

aproximadamente R$18.000 .000,00 (dezoito milhoes

de reais), o valor do dolar ou pra mais ou pra menos,

influencia no aumento ou na redugao do emprestimo

da CAF? O municfpio fez R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhoes de reais) de anulagao de receita, mais R$

32.000 .000,00 (trinta e dois milhoes de reais) de

acesso da arrecadagao, dos quais R$ 29.000.000,00
(vinte e nove milhoes de reais) foram para os

precatorios de educagao, teve urn superavit de R$

9.000 .000,00 (nove milhes de reais), que nao precisou

passar por essa Casa. Entao so movimentagao

financeira foi mais de R$ 90.000.000,00 (noventa

milhoes de reais) que prefeitura movimentou e essa

Casa Legislativas nao ficou sabendo do orgamento que

uando

V

foi aprovado no final deste ano passadc

fizemos essa autorizagao financeira percR

controle e temos que estas atento a essas

xC '

"AC:
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No resultado primario significa que o municipio esta

bem equilibrado financeiramente? Pergunta a Ver.

Luma Menezes, Com relagao ao precatorio do

FUNDEF, no valor de R$ 79.000.000,00 (setenta e

nove milhoes de reais), sobre a previsao e a aplicagao

em nosso municipio?. E o valor que consta no relatorio

de R$ 51.000.000,00(cinquenta e u milhoes de reais)

do orgamento que previsto no valor de R$

89.000.000,00 (oitenta e nove milhoes de reais), da

Secretaria de Educagao se ja foi pago e liquidado? E

qual destino foi aplicado esses recursos? Responde

Sr. Gustavo Carmo - Secretario de Educagao,

agradego pela oportunidade, e desde ja coloco-me a

disposigao tanto pra falar das obras em andamento

quanto dos precatorios. Com relagao aos precatorios, a

movimentagao de R$29.000.000,00 (vinte e nove

milhoes de reais) desrespeito justamente que foi

colocada pela Secretaria Roseane a unica despesa

executada do precatorio foram os materias didaticos

que compoem o "Kit Escolar", que foi

aos quatorzes mil e setenta e sete alun
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SUPERVISOR DE TEXTO LE^
ISLATlVO

C )

\
. .

a

\

/ /

C\
vv ^Vi

\

<- -•
i



\u Camara de

Transparcncia e Respeito

municipal de ensino. Esse recurso esta aplicado na

Caixa Economica Federal com rendimentos mensais

com montante de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil

reais). Com relagao ao valor de R$ 51.000.000,00

(cinquenta e urn milhoes de reais), aplicados sao

recursos do Governo Federal do FUNDEB, dos 81%

aplicados, 70% foram com pessoal, 11% sao as

demais despesas da Secretaria. Inclusive parte das

reformas que estao sendo executadas. O grande foco

com relagao ao precatorio e preservar a execugao de

despesas. Pergunta Ver. Juci Cardoso, com relagao

aos 28% na saude, e do dobro que o municipio

investe alem do minimo do direito constitucional na

saude. Isso nao significa compromisso, isso significa

falta de investimento na saude preventiva. A questao

de vetores de doenga, cujo efetivo esta totalmente

defasado. Com relagao dos royalties, desses R$

1

¥
%

/"V- s
\

"VN

\11.000.000,00 (onze milhoes de reais), existe na Lei

Organica, que uma exigencia de 20% d^ arrecadagao
jam revertidos para os distritos, o qu

investido nos distritos do Riacho da Guia e E
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Com relagao ao CID, paras onde esta sendo destinado

esse imposto? Pergunta Ver. Djalma Santos, com

relagao a aplicagao se ha algum acrescimo desse

recursos aplicado e aonde e aplicado? No mandato

passado falavamos muito com relagao aos royalties da

Petrobras para que fossem investidos nos Distritos, e

nunca foi aplicado. Podemos convidar o Secretario de

Agricultura e cobrar do Governo para que possa

aplicar esses 25% como manda lei. Obrigado!

Responde a Sra. Roseane - Secretaria, Com

relagao fixagao das despesas, a dotagao atualizada, ja

e o reflexo nao so de receita arrecadada de 2021 mais

tambem das aberturas de creditos por superavit

financeiros. Entao e o reflexo dos dois desempenhos

nao so da arrecadagao do exercicio quanto a abertura

de superavit vinculados aos recursos da CAF, recursos

vinculada que estavam desde trinta e urn de dezembnrH

que estao refletindo dessa dotagao atualizadas.

Quando tern a dotagao atualizad

R$439.000.000,00 (quatrocentos e triWa e

milhoes de reais), temos o R$ 396^0(^000,00
ANTONIO JOSE CALDEIRA DA SILVA JUNIOR
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(trezentos e noventa e seis milhoes de reais) e misto

de acesso de arrecadagao de superavit financeiro.

Alteragoes orgamentarias, o executivo tem uma

autorizagao previa para aiguns percentuais, o

municipio mensamente faz publicagao desses Decretos

que fica disponivel do Diario Fila dos Municipios de

forma legivel. Esses Decretos traz todo detalhamento

de todas as modalidades. Toda movimentagao que o

executivo faz e baseado de Decreto. So tem

legitimidade mediante a publicagao no Diario Oficial.

Podemos trazer para esta Casa urn relatorio resumido

de todos os Decretos publicados. Com relagao aos

Royalties tem que fazer o levantamento no

cumprimento da aplicagao dos recursos dos 20%, e

trazemos esse detalhamento no 3° Quadrimestre. Com
relagao a CID, nao tem urn grande montante de

recursos. Esse ano nao gastou e esta juntando pra ver

a estrategia aonde vamos utilizar esse recurso. Floje

esta no valor de R$ 80.000.00 (oitenta mil reais), e

discutiremos com a Secretaria de infrdestOitura para

utilizagao desses recursos. Aplicagao fina^ijia t̂odos
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SUPERVISOR DE TEXTO LEGISLATlVO

/
/

/J



:
frarsparencia e Respeito

os recursos que entrar na conta da Prefeitura temos

que submeter as modalidades de aplicagao

convencional. Porque com recursos publico nao

podemos fazer qualquer tipo de aplicagao financeira.

Entao submetemos as aplicagoes tradicionais no que

esta estabelecido ao poder publico em movimentar os

recursos publicos. Trabalhando com a modalidade

convencional podemos trabalhar com poupanga e

aplicagoes financeiras convencionais. Quando se trata

de convenio, se nao estiver autorizagao tern que

devolver o rendimento na Integra. Se nao tiver uma

autorizagao previa, mesmo com dinheiro em conta

temos que devolver. Os recursos de aplicagao

financeira dos recursos ordinarios que sao os

rendimentos do FPM, do ICMS e do ISS, serao

direcionados para as mesmas finalidades. Com relagao

ao dolar e como funciona a amortizagao da Cat,

recebemos urn comunicado e esse valor vem em dolar,

estabelece o vencimento do pagamentopo-nuinicipio

a

V/

K
precisa se estabelecer ao dia do vencimento. e a Ca

a ’ do dia.nao e diferente, e a conversao do dolar
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Pode antecipar o pagamento antes? Sim. Se o dolar

estiver com valor interessante, e nao tiver uma

tendencia de aumento. Com a palavra Ver. Juci

Cardoso, diz: que a lei nao trata apenas da questao

dos royalties, mais de todas as operagoes financeiras

que ocorrem nos distritos. Exemplo os impostos da

Braserv que esta na zona rural do municipio, quando

for fazer esse levantamento do imposto que esta

ligado diretamente na zona rural. Isso e uma questao

politica, e as leis devem ser cumpridas. Quando o

governo envia para esta Casa a LOA demostra

claramente que continuara nao priorizando a zona

rural. A Secretaria de Agricultura mostra que e o

menor orgamento dentro das Secretarias, o proprio

royalties que e no valor de R$8.000.000,00 (oito

milhoes de reais) e maior do que no orgamento

previsto. Responde a Sra. Leila Carla -

Controladora do Municipio, ira

quadrimestre a lei n° 142/2012, Arts. 36 e 37, etrazer
na proxima audiencia. Com a palavra Ver\
Menezes, com relagao ao fundo municipa

/
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direitos das pessoas idosas, tem uma fixagao de R$

100.000,00 (cem mil reais), houve uma anulagao de

credito no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil

reais), porque houve essa anulagao, para onde recurso

foi destinado, aonde foi essa aplicagao, e por que nao

a permanencia no fundo municipal da pessoa idosa? A

Secretaria de Desenvolvimento Economico e Ambiente

sua dotagao orgamentaria prevista e o mesmo valor da

Secretaria de Comunicagao ate que ponto o municipio

esta comprometido de garantir que haja politicas

publicas voltadas para o desenvolvimento economico

dessa cidade? Porque estamos Ihe dando com

pequenas empresas que fecharam suas portas diante

a pandemia, pessoas desempregadas, e em nenhuma

momento o municipio apresentou urn piano de

retomada para esses setores. Quero saber com relagao
C '

N _J

ao credito adicional no valor de R$ 1.000.000,00 (urn -
milhao de reais) para Secretaria de Comunicagao.

Porque dessa adigao, como foi utilizado, qual foi o

destino desse recurso? Logo quo,

funcionalidade da Secretaria em su

V
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estrategias das secretarias e seus conselhos. Os

recursos estao em contas bancarias especificas

devidamente aplicadas e rendendo mais nao interfere

diretamente na arrecadagao do municipio

consequentemente nas despesas fixadas. Ja

comprometemos de levar essa reflexao ao Secretario

de Comunicagao para que consigamos aprimorar e da

um retorno a sociedade dessa expectativa nas agoes

da comunicagao. Com a palavra Ver. Luma

Menezes, voltada para pessoal na Secretaria de

Comunicagao tern R$577.000, 00 (quinhentos e

setenta e sete mil reais), estabelecido como previsao,

sobraria R$ 1.500.000,00 (um milhao e quinhentos mil

de reais), esses recursos de credito adicional nenhum

valor foi destinado para pessoal. Porque o credito

adicional de R$ 1.088.000,00 (um milhao e oitenta

oito mil de reais) destinada para Secretaria, ja que q , •

recurso que ja tinha era suficiente para pagar o

pessoal quando esta estabelecido ~pelo valor?
S. \ \ /

^
Responde Sra. Roseane, diz; que^

-orgamento de j

2021, algumas emendas coletivas mgvinbentaram o^
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orgamento, historicamente tiveram retirada na

comunicagao, nenhuma emenda pode interferir em

salario . Entao afetou diretamente na terceirizagao

dessa publicidade e propaganda . No momento que faz

essa movimentagao nao podemos interferir na

renumeragao que esta vinculada ou a servidores ou

comissionadas. Com a palavra Ver. Juci Cardoso,

do ponto de vista gestao publica e uma frustagao.

Porque nao podemos sair daqui de uma apresentagao

que demostra que crescimento da perspectiva de

arrecadagao com os caos que estamos vivenciando na

cidade, principalmente na saude. As questoes que

solucionei da saude sao constitucionais, e obrigagao de

apresentagao no quadrimestre. Entao como

municipio pensa em retornar a economia, quando
' a

Secretaria que trata de desenvolvimento economico

nao tern orgamento. 0 quadrimestre ja sinaliza o

cenario que vamos discutir e queremos que os

\ o
/

.

Nf

v\/

v

numeros acompanhe a execugao que 'garantam os

apresentagao

n.elhorias nos %A\

(
sX

\
6

dtreitos. Entao saio frustrada nao com

tecnica e sim com numeros refletirem

£
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diversos segmentos populagao. Pergunta Ver.

Djalma Santos, Com relagao aos 20% dos royalties,

se futuramente sera discutido com esta Casa

Legislativa? Responde a Sra. Roseane, Com relagao

ao codigo tributario esta refletindo na rubrica do ISS,

sua aplicagao foi imediata a partir de primeiro de abril,

de acordo Lei Complementar 144/2020, a maioria das

categorias estao comtempladas com o 5% do ISS. A

Lei Complementar 2021 foi publicada em dois de

agosto, entao os percentuais vinculados a redugao de

aliquotas para saude e educagao por exemplo, so

comtemplaram no mes de agosto. Com relagao ao

detalhamento do valor de 20% dos royalties,
./

7

f * ' ///
i

V '

vinculados aos Distritos existem urn planejamento/

previo. O que podemos discutir entre Legislative e

Executivo?

\

1 )

Temos duas possibilidades de discutir na

LOA de 2022 que foi protocolada recentemente na

Casa Legislativa para o planejamento de 2022, aonde

temos um curto espago para discursao desse

\

\
A

\;

S'.\

rgamento. Podemos fazer essa integmediagao junto

iscutir e

\

com Secretaria Virginia Porto. Mas p/
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muito interessante para orgamento de 2022.

Consideragoes Finais Com palavra o Sr.

Presidente Jose Cleto, agradece a presenga de

todos presentes. Registro a ausencia do Ver.

Raimundo Alves "Gode", por motivo de saude. Com

relagao a audiencia publica muito diferente da passada

com mais informagoes e produtividade. E queremos

que a equipe de governo esteja mandando para esta

Casa a apresentagao com mais antecedencia.

mais havendo, o Sr. Presidente convoca os Srs.

Vereadores para a proxima Sessao, que se

realizara no proximo dia 31 do corrente mes e,

em nome de Deus, encerrou os trabalhos. Para

constar, foi a lavrada a presente Ata que apos

Nada

discutidaiida

sera arquivada.

1/ <•
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