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AUDIENCIA PUBLICA

3° QUADRIMESTRE 2019.

Alagoinhas; 27 de Fevereiro de 2020.
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Aos vinte e sete dias do mes de fevereiro do ano de

dois mil e vinte, a hora Regimental, realizou-se na

Camara Municipal de Alagoinhas de acordo Of. n°

017/2020, uma Audiencia Publica para

apresentagao do relatorio resumido do 6° Bimestre e
do relatorio de Gestao Fiscal do 3° quadrimestre de

2019, conforme dispoe, Art. 9° da Lei

Complementar

Responsabilidade Fiscal.Dentre os convidados *
presentes: Leila Carla Vila Flor Souza Gabriel -

Controladora Geral do Munidpio, Daniel Ivo

Neri Grave - Secretario Municipal de l=aienda e

os Vereadores Darlan Lucena de Oliveira, Jurac

Ferreira do Nascimento, Raimunda Netr

Florencio, Anderson Cesar Baqueiro da Silva
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Norberto Alves Moita "Bebe", Gilson Guimaraes

Santos, Jose Cleto dos Santos Filho, Francisco

Ribeiro Oliveira "Thor de Ninha", Joao Henrique

de Jesus Meirelles Paolilo, Raimundo Alves dos

Santos "Gode", Edilson Ferreira Lima "Duy do

Frango", Jose Carlos Lins Lima "Pastor Lins",

Luciano Marcio Santos Almeida, Luciano Sergio

de Jesus Santos, Ozeas Menezes de Souza

eRoberto Jose Torres Lima. Assumiu a diregao

dos trabalhos o Sr. Presidente Roberto Torres,

que transformou a Sessao Ordinaria em

Audiencia Publica de acordo Of. N° 017/2020,

atendendo ao disposto no &4°, Art. 9° da Lei

Complementar

Responsabilidade Fiscal, em seguida passa a

palavra ao Sr. Daniel Ivo Neri Grave -

Secretario Municipal de Fazenda, Sr. Presidente, ^
Srs. Vereadores, queria saudar a todos preserves.
Hoje apresentaremos os resultados fiscais do exercicio

de 2019. E uma obrigagao legal da prelWtura /de If|
mostrar tudo que foi arrecadado e onde os rec

Antonio Jose Caldeira da Silva Junior
Supervisor de Texto Legislativo
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foram aplicados dentro do exercicio. O Sr. Daniel

Grave Secretario de Fazenda faz a apresentagao

das Receitas do 3° quadrimestre 2019 que

estao em anexo a essa Ata. O Sr. Presidente
passa a palavra a Sra. Leila Carla Vila Flor -

Controladora Geral do Munidpio, Sr. Presidente,

Srs. Vereadores, quero a saudar a todos os

resentes. E dizer que o dever da Controladoria Geral
do Munidpio e fazer o acompanhamento dos limites

legais e Constitucionais. Em seguida a Sra. Leila

Carla - Controladora Geral do Munidpio faz

apresentagao das despesas correntes do

munidpio, que estao em anexo a essa Ata. OSr.

Presidente passa a palavra ao Vereador

Francisco Ribeiro "Thor de Ninha", Sr.

Presidente, Srs. Vereadores, quero saudar a todos

os presentes. E confesso aos Secretaries que essa
/
/

apresentagao dos deixou preocupados. Esses^umeros
demostra que o munidpio esta indo de mal ou a Pf6rT,„
Primeiro que a previsao de arrecadagao esse ano era

em torno de mais de R$397.000.000,00 (trezentos e
Antonio Jose Caldeira da Silva Junior
Supervisor de Texto Legislative
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noventa e sete milhoes de reais), e arrecadou apenas

R$ 389.000.000,00 (trezentos e oitenta e nove milhoes

de reais), essa foi a receita. Se a receita for prevista e

a despesa e fixada o que e que deixou de fazer com

esses R$ 8.000.000,00 (oito milhoes de reais)? Os

juros de encargos da divida que estava previsto para

pagamento este ano estava em torno de

R$17.000.000,00 (dezessete milhoes de reais), e o

municipio conseguiu pagar R$11.017.000,00 (onze

milhoes e dezessete mil reais) de amortizagao e de

e encargos R$1.981.000,00 (urn milhao
ft

y; juros

novecentos e oitenta e hum mil reais), com relagao a

essa divida deixou de pagar alguem? Com relagao

resuitado orgamentario tern urn defect, de

R$8.589.000,00 (oito milhoes, quinhentos e oitenta e

nove mil de reais), e houve urn superavit financeiro

\ -A
/

VOR
/

b

em torno de R$13.524.000,00 (treze milhoes/

quinhentos e vinte quatro mil reais), o que faltoj/para

ter esse superavit financeiro? Com relagao a resto^a
pagar tern o valor de R$ 10.000.000,00 (deẑ rrri

de reais) a pagar, o municipio nao foi eficiente para , -
Antonio Jose Caldeira da Silva Jun
Supervisor de Texto Legislative
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pagar seus fornecedores e executar suas atividades

dentro do ano? Entao isso mostra que o municipio esta

endividado segundo os dados que traz a propria

prefeitura. Minha duvida e com a di'vida interna e

externa que aumentou consideravelmente. Se no ano

passado a divida era de R$111.000,000,00 (cento e

onze milhoes de reais), para o que ja foi pago

deveriamos ter um valor menor, hoje aumentou para

R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhoes). Nesse

quadro nao consigo enxergar os R$19.000.000,00

(dezenove milhoes de reais) foram tornados para fazer

a Nova Republica e a Central de Abastecimento. O

- valor de R$512.000,00 (quinhentos e doze mil reais) o
que representa? Ou seja, se esses valores nao estao 6

no quadro significa que nossa divida e maior que

estamos pensando. Obrigado! Responde Sr. Daniel v

Grave- Secretario de Fazenda, diz: com relagao a ~

receita do municipio, foi previsto R$ 356.000*000,00

(trezentos e cinquenta e seis milhoes), e arreda/hos

R$ 371.000.000,00 (trezentos e setenta e um milhoes

\\ de reais). Em 2018, foi R$ 346.000.000,00 (trezentos
Antonio Jose Caldeira da Silva Junidr
Supervisor de Texto Legislati
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e quarenta e seis milhoes de reais), em 2019 R$

371.000.000,00 (trezentos e setenta e um milhoes de

reais ).Essa foi a receita para o custeio da maquina

houve um acrescimo de um ano para outro, quanto a

meta que foi estabelecida para 2019. No total a receita

nao foi concretizada por conta da diferenga de receita

de capital. Que foi a receita para investimento. Entao

houve uma retragaoestava prevista no valor de R$

39.000.000,00 (trinta e novemilhoes de reais), e foi

arrecada R$ 17.000.000,00 (dezessetemilhoes de

reais). Nessa receita o que entra do recurso financeiro

e exclusivamente para obras e investimentos. Entao

houve repasse da Uniao como FNDE, que so foram

concretizadas em 2020. Tivemos o Avangar Cidade, a

obra da Central de Abastecimento e do Aterro teve um

aonograma que nao foi cumprido como determina o

piano de trabalho. Tivemos o FINISA e PMAT que nao

conseguimos executar na mesma velocidade que
/ /'T

imaginavamos. Entao toda receita de capital esta

vinculadoa contrato de repasse, sao contratos que

f0ge da vontade do chefe do poder executivo. Entao
IX——-—Antonio Jose Caldeira da Silva Junior

Supervisor de Texto Legislativo
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saimos de 293 milhoes de 2016, para 371milhoes, em

tres anos sao 78 milhoes a mais para a receita com

arrecadagao. No geral nao alcangou o que foi

estimado, mais onmpacto para essa concretizagao, e a
receita que esta vinculada aos investimentos que sao

os contratos de repasse.Pergunta Ver. Francisco
Ribeiro "Thor de Ninha, nao se atingiu a receita de

capital porque os financiamentos que foram tornados

nao conseguiram ser executados? Responde Sr.
Grave, diz: que nao. So os financiamentos. Existem
os contratos de repasse, por exemplo as Emendas

parlamentares que nao e financiamento e nem

emprestimo, dependemos inclusivamente do repasse

do Ministerio ou da Caixa Economica. Por exemplo
FNDE recursos exclusivos para escolas e creches, nao f

^depende da Caixa Economica e direto para SEDUC. Os
w

/ ‘
r

recursos do FNDE de 2019, chegaram em 2020 houve

uma demora no processo, esperando o repasse/clo

Ministerio. Com relagao aos juros e encargos, cl§~3
foi previsto R$

$1,981,000,00
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1.994.000,00 milhoes, pagamos

amortizagao

h
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milhoes,
Ttntonio Jose Caldeira da Silva Junior
Supervisor de Texto Legislativo
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R$ll.531,000,00, pagamos R$11.525,000,00 milhoes

diferenga de R$ 6.000,00 mil reais. Com relagao a

restos a pagar em 2019 foi R$ 10.804,000,00 milhoes

e em 2018 R$9*740.000,00 milhoes. O aumento da
*

divida que saiu de R$112.000.000,00milh6es para

115.000.000,00milhoes. E urn processo natural de

arrecadar mais, e passou ter urn endividamento maior

porque tern mais operagoes. Porem, nao tive culpa de

deixar de arrecadar a previdencia dos funcionarios.

Nao foi o Prefeito Joaquim Neto. Os R$ 35.000.000,00

milhoes que nao recebemos no auto de infragao, e urn

presente herdado do municipio. Conseguimos

amortizar urn precatorio R$320.000,00 mil reais por

mes, mais tern algumas herangas como a Coelba. E

isso vai de encontro a nossa vontade. Com relagao ao

V superavit financeiro de 2018 para 2019 isso e esforgo
N >\ /\ - /

da elaboragao da Fazenda Publica em arrecadar mais

sendo bom para o municipio. O Sr. President^
passa a palavra ao Ver. Jose Carlos Lins 'VastW

Lins", Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Quero

i \ saudar a todos na pessoa do Major Alberto. E dizer

Antonio Jose Caldeira da Silva Junior

Supervisor de Texto Legislativo /1
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que tern algo que mim deixado preocupado diante de

tudo que ouvimos. Na fala do Secretario diz que se

livramos de uma divida dos precatorios da epoca do

Prefeito Jose Azi, do ponto de onibus aonde o

municipio quitou essa divida. Mas se observarmos na

divida interna e externa temos o Projeto Cura, na

epoca o Prefeito Judelio Carmo, que teve cinco anos

no poder, se analisar estou falando um periodo de

trinta e nove anos que o municipio paga uma divida.

Quero dizer que a irresponsabilidade de onerar o

municipio por quarenta anos contraindo um

emprestimo e a Camara volta nesse projeto. E hoje sai

dos cofres da prefeitura mais de R$ 2.000.000,00 (dois

milhoes de reais), mais de R$200.000,00/mes

(duzentos mil reais por mes). Quando isso vai para |‘

nos municipios? Entao fica aqui a nossa preocupagao

com colegas vereadores e futuro que estrarao q£sta

Casa. Porque mais tarde quern paga e o munjcfpioxE
hoje fico triste do municipio pagar um prego

~~
pela

irresponsabilidade de alguns gestores que passaram

por Casa.Obrigado! Responde Sr. Daniel Grave,
Antonio Jose Caldeira da Silva Junior
Supervisor de Texto Legislative ,
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diz: que realmente tem que ter responsabilidade.

Retificando esse e o saldo do Projeto Cura que tem a

pagar. Hoje se paga R$ 35.000,00/mes. La atras antes

a Lei de Responsabilidade Fiscal nao era debitado na

receita do municipio era pago por boleto. Entao houve

muito atraso. E um servidor efetivo Alan - Contador

resolveu fazer os calculos por iniciativa propria do

Projeto Cura e conseguiu reduzir os juros. Com a

palavra Sr. Presidente Roberto Torres, que essa

redugao do Projeto Cura foi um acordo feito no

Congresso Federal reduzindo o juros de 90% das

dividas dos Estados e Municipios do pais. O Sr.

Presidente passa a palavra ao Ver. Jose Cleto

"Cleto da Banana", Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Gostaria de saudar a todos os presentes.

E parabenizar a apresentagao do Srs. Secretarios nesti

^rde. Com relagao a dfvida da previdencia o Sr.

Secretario diz que foi herdada da gestao passada^
io

valor de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhoe'SjrSe” '

nao tivesse essa divida estariamos na casa dos
v
'

R$80.000.000,00 (oitenta milhoes). E os valores que

Antonio Jose Caldeira da Silva Junior

Supervisor de Texto Legislative
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foram tirados do contribuinte foram pra onde? Qual foi

a finalidade desse capital? Porque foi tirada dos

funcionarios, e a populagao precisa que saber destino

levou esse dinheiro. Se esse valor de R$

35.000.000,00 (trinta e cinco milhoes) fosse investido

em infraestrutura terfamos um municipio com outra

cara. Entao gostaria que o Sr. Secretario pudesse

esclarecer para populagao sobre essa situagao.

Responde o Sr. Grave, diz: quando o

municipioretem a previdencia do servidor e nao paga

isso e chamado de apropriagao indebita. E um recurso

que nao Ihe pertence e sim ao servidor. Alem de ser

crime fiscal, vai para esfera penal. Nao sei informar o

que foi feito com recursos, porque nao fazia parte da

equipe do governo na epoca. Precisamos aguardar a

agao desse processo por parte do MPF (Minister}©

' Publico Federal), porque sao recursos federais. 0 Sr.

Presidente passa a palavra ao Ver. Gilson

Guimaraes, Sr. Presidente, Srs. Vereadores.

Quero saudar a todos os presentes. Fico preocupado

iom relagao a arrecadagao de iluminagao publica.

Antonio Jose Caldeira da Silva Junior

^ Supervisor de Texto Legislativo
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Porque chegamos em 2018 com valor R$2.194.000,00

(dois milhoes, cento e noventa e quatro mil reais), e

em 2019 no valor R$ 1.141.000,00 (urn milhao, cento

e quarenta mil reais),porque teve essa decrescente?

Obrigado! Responde o Sr. Daniel Grave, diz; que a

avaliagao do Vereador e pertinente. Se tern urn

cadastro que so faz aumentar dos meses e a agua e a

luz. A tabela do municipio esta defasada da CIP. Por

exemplo, tern residencia que pagam igual akeineken o

valor da CIP. E uma discursao polemica aonde temos

que parar para reunirmos e ver melhor para a

populagao. Com palavra Ver. Gilson Guimaraes,

diz: que na epoca do SAAE criaram a tarifa social para ' J)

o menos favorecido. Seria interessante que

N
ft*45s

\ /
\

f

\ 1
\ // \\ /\ I
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f
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trouxessemos essa discursao para esta Casa para _
/
S'

modificarmos essa situagao. Com a palavra o Ver.

Roberto Torres, diz; que realmente teve uma queda J
• y

brusca. Tern algo que deve ser revisto com a C

porque e uma queda R$450.000,00 (quatrocentos e ^
cinquenta mil reais) para o municipio e muito. Com a ^

palavra Ver. Jose Cleto, diz: que falavamos do g

Antonio Jose Caldeira da Silva Junior

Supervisor de Texto Legislativo /j
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precatorio da previdencia, mais temos tambem o

PASEP e a Coelba que teve um prejuizo de mais de R$

10.000.000,00 (dez milhoes de reais), levando ao

prejuizo aos cofres publicos no valor de quase

R$50.000.000,00 (cinquenta milhoes de reais). Entao

esperamos que o Governo nao deixe isso acontecer

para que o proximo Governo herde dividas dessa

natureza. O Sr. Presidente passa palavra ao

Vereador Luciano Almeida, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Quero saudar a todos os presentes.

Realmente existem dividas do Governo passado mais a

capacidade de arrecadagao do municipio cresceu e

i

X"
*

muito. E que pouco foi feito foram obras com

investimento com recursos proprios. O Sr. Prefeito

15.000.000,00 (quthze

mais,

/

\
a

3

/Vs
/

falou nesta Casa que tern R$

milhoes) de recursos proprios e mim alegra.

gostaria de parabenizar aos Srs. Secretan
brilhante apresentagao. Obrigado! Com a palavra 5

Ver. Jose Cleto, diz: que para fazer investimento

tern que contrair e emprestimos. E quando Vereador

Luciano Almeida diz que o Prefeito tinha dito que tinha

Antonio Jose Caldeira da Silva Junfrr
Supervisor de Texto Legislative
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R$ 15 milhoes em caixa, ele nao disse nessa Jafa.

Falou que contrariaria um emprestimo no valor de R$

15 milhdes, e cada R$1,00 (hum real) que for tornado

emprestado o rnunidpio colocara mais um. Entao dlzer

que tern R$ 15 milhoes em caixa, nao condiz com a

fala do prefeito. Como lider tinha que fazer essa

reparagao as pessoas presentes nesta Casa. Obrigado!

Com apalavra Ver. Luciano Almeida^ueria
que o

vereador Jose Cleto tivesse o respeito com os

Vereadores desta Casa. Porque Ja que a materia esta

aprovada nao botaria nem em votagao. Isso e

desrespeito a oposigao desta Casa. Com a palavra

Ver. Jose Cleto, diz: que tern gravado no celular

quando o prefeito faz sua explanagao com relagao ao

emprestimo no valor de R$ 15.000.000,00 (quipz^e

milhoes). Sei o que e o parlamento e coStumo

respeitar meus pares.Com a palavra Ver. Fr^nc^
sco

Ribeiro "Thor de Ninha", a meta prevista panf a f
divida na LDO era de R$ 16.446.000,00, como o

municipio arrecada um valor menor que o previsto? E

o resultado primario passa a ser apeqps de R$

Antonio Jose Caldeira da Silva Junior

Supervisor de Texto Legislativo Ik
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5.200.000,00 (cinco milhoes e duzentos mil reais)? Em
2017, 0 endividamento era 9,22%, em 2018, 14,41%,

se a receita corrente liquida aumentou esse valor de

endividamento nao deveria diminuir? Responde Sr.

Daniel Grave, diz: que 0 municipio recebeu o auto

de infragao da gestao anterior so da previdencia no

valor de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhoes de

reais) e a receita era de R$ 293.000.000,00 (duzentos

e noventa e tres milhoes), foi 10% RCL. Entao a divida

aumentou so em prol de uma agao e 0 responsavel e 0

ex-prefeito da gestao anterior. A meta da LDO nos

permite endividar ate R$16.000.000,00, e que nao

cheguemos a esse valor e sim ficar negativo. Com a
^

palavra Ver. Francisco Ribeiro,diz;que em 2018 a

meta fixada da LDO era de R$1.033.000,00 (urn
milhao e trinta e tres mil reais) negativo, 0 que levou 0

y
Prefeito Joaquim estabelecer uma metano valor /R$

16.000.000,00 urn ano apos?Responde Sr. Dahiel

Grave, diz; que tern tres variaveis com relagao a essa

situagao: PIB, Previsao de aumento de receita e a

inflagao. Esse conjunto de variaveis leva ,a meta a f
Antonio Jose Caldeira da Silva Junior A_ Snpervisor de Texto Legislative
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deixar com endividamento. O Sr. Presidente passa

a palavra ao Vereador Joao Henrique, Sr.

Presidente, Srs. Vereadores. Quero saudar a

todosos presentes. Com relagao ao auto de infragao

estabelecida pela Coelba desrespeita ao Governo

anterior, a esse Governo, ou foi no perfodo de ambos?

Quando aos R$ 15 milhoes que o prefeito disse que

investiria em contrapartida ao emprestimo, tern que

esta em caixa na aplicagao dos recursos do

emprestimo, que podera ser aprovado neste mandato,

mais acho isso uma promessa, aonde pode ser

cumprida ou nao. De acordo com os numeros com o

superavit desse ano nao seria cumprida, se analisar o

superavit do ano passado poderia ser cumprida.\

Obrigado! Responde Sr. Daniel Grave, diz: que nao4 \

tern na integra os numeros do auto de infragao.

Porque foi feito urn grupo de trabalho jun com a

Coelba e Prefeitura. Mas que enviara a Camara. O Sr.

Presidente passa a palavra ao Vereador

Raimundo Alves "Gode", Sr. Presidente, Srs.

Supervisor de Texto Legislative
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parabenizar pela brilhante apresentagao dos

Secretaries. Sr. Secretario gostaria de saber como esta
o emprestimo da CAF quanto se gastou, e quanto tern

em caixa? Obrigado! Responde Sr. Daniel Grave,

diz; que a operagao de credito da CAF esta

finalizando, e tem em torno de R$3.000.000,00 (tres
milhoes de reais) para ser repassado ao municipio

para execugao do seu objetivo. Nada mais havendo,

o Sr. Presidente convoca os Srs. Vereadores

para a proxima Sessao, que se realizara no

proximo dia 03 de margo, e, em nome de Deus,

encerrou os trabalhos. Para constar, foi a

lavrada a presente Ata que apos lida, discutida,

aprovada e por todos assinada, sera arquivada

nos anais desta Casa.
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Antonio ’ e C eira da Silva Junior
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