
LIDO EM APROVAD()
Na Sessão do di

Al a6g
ATA DA sExre sessÃo oRDtNÁnlA, TRANSFoRMADA EM

auolÊtucrn púeucA, nrnevÉs Do oríclo ooglzl,, DA cocER,

OBEDECENDO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO SEU

ART. 9e, pARÁGRAFo 4e, pARA ApREsENraçÃo Do RELArónto

REsuMrDo DE ExEcuçÃo onçnrurrurÁRlA Do 6e BIMESTRE

2ozo E Do nemróRto DE ersrÃo FtscAt Do 3s

euADRrMEsrRE DEzo2o, Do pRlMEtRo prníoDo LEGtsLATlvo,

DA pRTMEIRA sessÃo LEGtsLATtvA, DA 213 LEGTSLATURA

MUNICIPAL.

Em, 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

vinte e três dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e

vinte e uffi, à hora regimental, reuniu-se a Câmara Municipal

para realizar a Sexta Sessão Ordinária, transformada em

Audiência Para Apresentação do Relatório Resumido de

Execução Orçamentária do 6e Bimestre 12020 e do Relatório Ce

Gestão Fiscal do 3e Quadrimestre de 2020, do Primeiro Período

Legisl(vo, da Priàeira Sessão Legislativa, da 27? L
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Municipal. Consoantes assinaturas apostas no livro de presençAs,

registrou-se o comparecimento dos seguintes Srs. Vereadores:

Anderson Cesar Baqueiro Da Silva, Anselmo Cerqueira Dos

Anjos, Arão José Oliveira Ferreira Dialma Bispo Dos Santos,

Edvaldo Silva Santos, Francisco Ribeiro De Oliveira, Jaldice Lima

Nunes, Jorge De Santana Gonçalves, José Cleto Dos Santos

Filho,José Marcio Dos Santos Cruz, Jucileide Cardoso Dos

Santos, Juracy Ferreira Do Nascimento, Luciano Marcio Santos

Almeida, Paulo Cesar Caldeira Do Nascimento, Raimunda Neire

Florêncio De Souza, Raimundo Alves Dos Santos. Assumiu a

direção dos trabalhos o Sr. Presidente, Vereador José CIeto,

ndo como Le Secretária, de forma ad hoc, a Vereadora

Raimunda Florêncio e, como 2e Secretária, a Vereadora Luma

Menezes. Composta a Mesa e havendo número legal,

Presidente clamou a proteção de Deus e instalou a Sessão. Pelo

2e Secretário foi feita a leitura das atas anteriores: Ata

Décima Oitava Sessão Ordinária, do Primeiro Pe;íodo

Legislativo, Quartd Sessão Legislativa, da z0e-
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Municipal. Em 05 de Maio de 2O2O; Ata da Sexta Sessão

Extraordinária, do Primeiro Período Legislativo, da Primeira

Sessão Legislativo, da quarta sessão Legislativa, Convocada pela

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alagoinhas, para

Apreciação de Matérias Especificas, Conforme Estabelece O

Regimento lnterno da Câmara Municipal e a Lei Orgânica do

Município. Em 05 de Maio de 2020; Ata da Sétima Sessão

Extraordinária, do Primeiro Período Legislativo, da Primeira

Sessão Legislativo, da quarta sessão Legislativa, Convocada pela

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alagoinhas, para

Apreciação de Matérias Especificas, Conforme Estabelece O

Regimento lnterno da Câmara Municipal e a Lei Orgânica do

Município. Em 05 de Maio de 2O2O; Ata da Terceira Sessão

Ordinária, do Segundo Período Legislativo, da Quarta Sessão

Legislativa, da 2Oe Legislatura Municipal. Em 28 de Julho de
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Sessão Ordinária, do Segundo Período Legislativo, da Quarta

Sessão Legislativa, da 20e Legislatura Municipal. Em L7 de

Novembro de 2020. Sem que houvesse discussão e, após a

votação, as atas foram aprovadas pela unanimidade dos Srs.

Vereadores presentes. EXPEDIENTE - Projeto de Lei 1e

0O4|2O2L, de autoria do vereador Anselmo Cerqueira, que

"Reconhece as atividades religiosas e locais de culto como

serviços essenciais ao nosso Município antes, durante e após,

em tempos de crises ocasionadas por mo!éstias contagiosas ou

catástrofe naturais". Projeto de Lei ne OO5|2O2L, de autoria dos

Senhores vereadores Arão José de Oliveira Ferreira, Anselmo

rqueira, Márcio da Cavada e Edvaldo Santos (Edy da Saúde),

que "Altera e dá nova redação ao inciso V, do art. 9e, e ao art.

15, da Lei ne 2.38L12017 e dá outras providências". Projeto de
\
\ Lei ne 006/2O2t, de autoria da vereadora Jaldice Nunes que

\) -\Y "Dispõe sobre a inclusão de conceitos de empreendedorismo
\/

na rede mu de ensino e dá outras providên cias", jeto

de Lei ne autoria da vereadora J
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"Autoriza o poder executivo a destinar percentual da receita

bruta arrecadada, proveniente de multas por inflação de

trânsito, para a saúde no município de Alagoinhas, e dá outras

providências". Requerimento 1e O24|2O2L, de autoria dos

senhores vereadores, Luciano Almeida, José Marcio dos Santos

Cruz, Jucileide Cardoso dos Santos, Luma Mattos de Souza,

Jaldice lima Nunes, Francisco Thor de Ninha requerem de

V.Exa., que seja encaminhada uma correspondência a

secretária Municipal de Saúde, Sra. Maria Rosania de souza

Rabelo, convidando a mesma a comparecer a esta casa, a fim

de que possa apresentar o plano estratégico de enfrentamento

da covlD-lg, bem como a prestação de contas dos recursos

inados ao combate dessa pandemía. rndicação pe

o2ol2o2l, de autoria do vereador paulo codoro, soticita ao

senhor Prefeito do Município, que se digne em autorizar ao

setor competente a proceder a instalação elou colocação de 03 \
(três) redutor-ede vetocidade, nos seguintes trecho s:Al(um) Il..'
n, .rrr(fr[àfrente a lgreja são rosé e 01 $ffi^; $q-
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da entrada do barreiro, próximo a caixa d'agua, nas

Comunidades de Gameleira e no Distrito Riacho da Guia.

lndicação ne O2L|2O21, de autoria do vereador Paulo Codoro,

Solicita ao Senhor Prefeito do Município, que se digne em

autorizar ao setor competente a proceder a limpeza dos rios e

riachinhos no Distrito de Riacho da Guia. lndicação pe

O22|2O2L, de autoria do vereador Paulo Codoro, Solicita ao

Senhor Prefeito do Município, que se digne em autorizar ao

setor competente a proceder a reativação elou reabertura do

Posto de Saúde localizado na Comunidade de Quizambu, no

Distrito de Riacho da Guia. lndicação ne 02312021, de autoria

vereador Paulo Codoro, Solicita ao Senhor Prefeito do

unicípio, guê se digne em autorizar ao setor competente a

proceder a reabertura da Escola Municipal localizada na

Comunidade de Patioba, no Distrito de Riacho da Guia.

lndicação ne 02412021, de autoria do vereaCor Paulo Codoro,

Solicita ao Senhor Prefeito do Município, que se

ao setor competente a executar os
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limpeza na entrada da sede do Distrito de Riacho da Guia.

lndicação ne 02512021, de autoria do vereador pauto codoro,

solicita ao senhor Prefeito do Município, que se digne em

autorizar ao setor competente a executar os serviços de

encascalhamento nas estradas que dão acesso as comunidades

pertencentes ao Distríto de Riacho da Guia. tndicação pe

02612021 de autoria do vereador paulo codoro, solicita ao

senhor Prefeito do Município, que se digne em autorizar ao

setor competente a realizar as obras de concrusão na rede de

água e esgoto no Loteamento MagnótÍa Guerra, no Distrito de

Riacho da Guia. lndicação ne o27l2oz1, de autoria do vereador

envide q

ry,
J

Rua Coronel Phi

$
ú

Paulo codoro, solicita ao senhor prefeito do Município, que se

e em autorizar ao setor competente a proceder a revisão

geral da rede de energia elétrica e a troca de lâmpadas em todo

o Distrito de Riacho da Guia. tndícação ne og2l2o21, de autoria

do vereador Djalma santos, e do vereador José cleto dos

santos Filho, solicíta ao senhor prefeito do Municíp que

necessárÍos para gue sejam
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nosso município, subprefeituras nos Distritos de Riacho da Guia

e Boa União. Oficio ne 005/2O2L-UAMA- A diretoria da União

das Associações d Moradores de Alagoinhas-UAMA- Vem

externar a gratidão da diretoria da UAMA e de todas as

Associações filiadas ao Senhor Presidente, a todos os

vereadores, a todas as vereadoras, pela maneira cordial com

que trataram a nossa entidade, €ffi permitir que através do

nosso diretor tivesse acesso as dependências da Câmara nos

dias de sessão. O Sr. Presidente, através do oficio 00912L, da

COGER, obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu Art.

9e, Parágrafo 4e, transforma a Sessão Ordinária em Audiência

ública, para Apresentação de Relatórios de Gestão Fiscal e de

Íecução Orçamentária, 6e Bimestre e 3e Quadrimestre,

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

Roseane Conceição e para a Senhora Leila Carla Vila Flor Souza

Gabriel - Secretária de Fazenda e Controladora Geral do

Município, respectivamente, que a esta se juntam. O Sr.

President lavra ao Vereador Luciano Al
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Presidente, Srs. Vereadores e vereadoras. Vou dá uma sugestão:

que possamos receber essa apresentação com antecedência,

para termos uma visão melhor da situação que vivencia o

município. O Sr. Presldente solicita a Secretária que na próxima

apresentação seja disponibilizado o material oito dias antes.

PELA ORDEM O vereador Thor de Ninha diz que já está

disponibilizado, mas que não consegue ver no Diário oficial. A

Sra. Rose diz que está disponibilizado na STM, que tem uma

imagem infinitamente melhor que no diário oficial. Retoma a

palavra o vereador luciano Almeida, que diz: sobre a despesa

de pessoal, o limite prudencial é de cinquenta e quatro por

cento. Estamos aqtri com o Iimite de cinquenta vírgula trinta e

is. Quero saber se os terceirizados da MAP, dentre outras,

estão nessa margem? Aqui no município a gente tem muitas

pessoas contratadas na educação, que estão fazendo o papel das

pessoas que passaram no concurso. lsso também acontece em

outras áreas. Já que tem o limite prudencial, por que não c
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repasse significativo, mas vemos a secretaria devendo a

fornecedores, o laboratório não funciona porque não tem como

comprar os insumos, os postos de saúde faltando tudo. Por quê?

A Sra. Leila Vila Flor, diz: no que se refere às despesas com

terceirizada, quero dizer que temos cargos no Plano de Cargos,

mas que a MAP dá essa sustentação. O tribunal entende que e

mão de obra e é gasto com pessoal. Os que não entram nesse

limite prudencial são os trabalhadores da limpeza da rua. Os

estagiários, por exemplo, não entram no limite prudencial, pois

contratamos uma empresa e não o estagiário. As contratações

de médicos, cooperativas entram nesse !imite prudencial. Sobre

a contratação das pessoas que passaram no concurSO, temos

ma informação do tribunal, que entende que essa substituição

tem que ser por vacância, ou seja, as pessoas que se

aposentaram, pediram exoneração. O Sr. Presidente passa a

palavra a Vereadora Jaldice Nunes Sr. Presidente, Srs.

greadores, Sras. Vereadoras e todos presentes. Eu g
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termos mais cedo à disponibilização desse material. A gente

precisa de dados para pontuar de forma mais precisa, no sentido

de exercer a nossa função de forma técnica. Nesse momento de

pandemia foram muitos recursos que chegaram, o que nos faz

ter um olhar mais atento, e de que forma foi gasto o recurso do

COVID. Eu tenho dúvidas nas verbas da educação. Eu me

comprometo a buscar mais informações, para ter uma

transparência e certeza da minha fala e tirar as minhas dúvidas.

o sr. Presidente passa a palavra a vereadora Luma Menezes -
sr. Presidente, srs. vereadores, sras. vereadoras e todos

presentes. A gente ver que algumas receitas e despesas tiveram

oscilações. o que vocês fazem para reverter essa oscilação? A

sg> Roseane, diz: essas dívidas estão aqui no que já foi recebido.

demonstrativo da dívida mostra o que já recebemos, mas não

o que falta a receber. vereadora Luma Menezes, diz: seria

interessante fazer essa apresentação mais minuciosa. Quero

r sobre o Programa de Transporte Escolar, o que foi

bltó com esse rarurso? A sra. Leila vila Florgfiiz: esse*q Yfí6,,;:,**,%
-/ 
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acompanhamento é feito, até para tomarmos medidas na

gestão. Quando a gente olha as receitas próprias e vinculadas,

passamos a fazer os relatórios para que a gestão possa tomar

suas decisões. A gente teve um fechamento de repasses que foi

substancialmente nas transferências de capital. Em dois mil e

vinte tudo foi direcionado na saúde. O Sr. Presidente passa a

palavra ao Vereador Thor de Ninha Sr. Presidente, Srs.

vereadores, sras. vereadoras e todos presentes. No meu ponto

de vista falta a participação maior da comunidade e vejo de

forma intencional do governo não fazer de forma clara essa

divulgação. Quanto foi gasto com o COVID? A dívida do

Município de lsS foi de cinquenta e um milhões em dois mil e

oito. Hoje está em setenta e um milhões, por quê? Em dois mil e

zoito a dívida da coelba era cinco milhões e hoje está em oito

milhões, por quê? Eu peguei alguns dados da saúde no TCM e a

lt"}.'l\Pdr»"*re*o 
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teve quase quÍnze milhões. O município gastou dezessete

milhões sem ter. Gastou como? Será que o governo usou quinze

milhões de outra forma, por não ter conseguido o empréstimo?

A Sra. Roseane Conceição, diz: a gente se compromete em

revisar essa forma de apresentação. O foco aqui não seria o que

foi gasto com o COVID, mas os relatórios de gestão fiscal, por

isso não fizemos o detalhamento dos gastos com COVID. Mas a

gente pode disponibilizar ainda esta semana este detalhamento.

Em relação ao INSS. V.Exa. disse que teve um aumento da dívida.

Quando a gente fala de receita federal a gente tem um rito

processual. Eu me comprometo a trazer o que representa o

crescimento de vinte milhões do INSS, mas isso não significa a

Ita de pagamento do INSS nesta gestão. A mesma coisa em

íelação a COELBA. Em dois mil e vinte a gente teve um período

atípico e é possível que a gente tenha algum valor em aberto

vinculado ao SAAE, mas é preciso termos certeza. Sobre a saúde

s aqui uma despesa liquidada de cinquenta e cinco mil)ões,

quando vamos para as despesas por órgãos, apayffitudo.
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Quando se fala dos cento e dezesseis milhões, estão vinculando

todas as nossas receitas de repasse estadual e união, que são

fontes quatorze, emendas e convênios vinculados à saúde. Sobre

o resultado primário, descumprimos, pois a meta foi de quinze e

estamos em sete milhões. O Vereador Francisco Thor de Ninha,

pergunta: como ficam esses quinze milhões? A Sra. Roseane

Conceição, diz: ele reflete uma diferença que precisa ser

alcançada. O Vereador Francisco Thor de Ninha, diz: Se a

Câmara não tivesse autorizado o remanejamento, nós

saberíamos? A Sra. Roseane Conceição diz que não. O Vereador

Thor de Ninha, pergunta: o município está equilibrado

financeiramente? A Secretária Roseane Conceição, diz: está

uilibrado. Estaremos à disposição para um detalhamento mais

amiúde. O Sr. Presidente passa a palavra a Vereadora Juci

CardOSO - Sr. PreSidente, Srs. VereadoreS, SraS. Vereadoras e

todos presentes. Dizer da honra de estar aqui com duas

res em cargos específicos no Executivo Municipal. Quero

lofundar com a controladora essa discussão. Ty{gfnos uma

74írZcta
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reunião na secretaria de educação e mostramos ao Secretário

que essas vagas existem. Mas é preciso o município se atentar

que existe uma irregularidade na contratação de estagiário.

Estagiário não podc assumir sala de aula. Esse é um debate que

precisamos aprofundar, porque há um entendimento

equivocado do município. Eu quero deixar a possibilidade de

discutirmos a precarização da forma de contratar professores.

Temos aqui, por baixo vinte vagas disponíveis para a contratação

das pessoas que passaram no concurso. O Sr. Presidente passa a

palavra a Vereadora Raimundo Alves Sr. Presidente, Srs.

VereadOreS, Sras. Vereadoras e todos presentes. Eu quero

pqfabenizar tanto Roseane quanto Leila, mas não poderia deixar,X falar da arrecadação da ClP, que foi de um milhão e

seiscentos mil, mas que até agora nada foi feito. Não poderia

deixar de falar dos sete milhões da Coelba. Todos esses gastos da

Coelba são porque não tem uma caixa d'água na cidade. Nossa

ágU? e totalmente bombeada, ou seja, sempre vai precisar de

en/rgia para levar água aos nossos munícipes. O Sr.ffi/sidente
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passa a palavra ao Vereador LucÍano Almeida - Sr. Presidente,

Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras e todos presentes. O

Município deixou de informar algum repasse ao CIOPES? A

Secretária Roseane Conceição, diz: algumas informações elas

não estão ipsiliteres, porque, quando repassamos essas

informações, outras chegam e a apresentação fica desatualizada,

o que pode aumentar caso disponibilizemos oito dias antes essa

apresentação para esta Casa. A Sra. Leila Vila Flor, diz: sobre a

convocação das pessoas que passaram no concurso, não é o

entendimento do município que não devemos convocar. Eu disse

que o secretário tem que fazer um levantamento de

posentadoria e vacâncias para ver eSSaS contratações. Nos

mos atuantes, em auditorias em folha de pagamento e

protocolado. As decisões que o secretário vai tomar, eu não

posso entrar nesse víeis, mas em relação à controladoria, nós

protocolamos e fazemos auditorias da folha. Podemos, juntos,

er um debate sobre isso com o secretário. A Verea

,, diz: eu não estou dizendo em apresentar

C,
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que realmente está sendo praticado. Não dá para pensar

educação de forma temática. É preciso ter um othar pedagógíco.

A questão do estágio, não estamos discutindo folha, mas a

destinação errada. o estagiário não é para executar serviços

autônomos, mas supervisionados. o vereador Raimundo Alves,

diz: quanto ainda tem em caixa o empréstimo da CAF? O

Vereador Francisco Thor de Ninha, diz: euero parabenizar o

Presidente desta casa, vereador José cleto, pela forma que

conduziu o debate. Em algumas rubricas, esta Casa autorizou um

valor menor, mas foi gasto um vator bem maior como a

Assistêncía social, que foram previstos quatorze milhões e

gastou-se doze, corno também com a secretaria de comunicação.

três secretários que gastaram menos que o previsto foram

exonerados. A Sra. Roseane , diz ao vereador Raimundo Atves:

na virada do ano tínhamos um milhão e setecentos da cAF, mas

já efetuamos alguns pagamentos. Srs. vereadores. So pode fazer

a abertura de superávit de cinquenta por cento. Até, março

-')zergfemos essa execução. sobre o que falou o verea For, a
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Transparência e Respeito

Al a6s
secretaria de comunicação, e ffi relação ao valor que foi

executado em dois mil e vinte, as emendas coletivas

ultrapassaram o qLte a gente tinha apresentado de proposta à

Casa Legislativa. Se apresentamos uma peça ao legislativo com

gastos de publicidade e propaganda em dois milhões, as

emendas coletivas retirou. Todo o executivo tem que ter uma

forma de prestação de contas. Sacrificamos outras ações do

governo para ter a publicidade e propaganda. Em respeito à

autonomia do legislativo de movimentar a peça nós permitimos.

O direcionamento das emendas dos vereadores, nós permitimos

que elas fossem movimentadas. Optamos por sacrificamos

nossas ações. O Sr. Presidente agradece aos técnicos da

itura por essa apresentação, aos Vereadores por terem

tirado suas dúvidas e diz: Esperamos que as respostas estejam a

contento. Estou feliz, vereador Francisco. Espero que seja

sempre dessa forma o meu comportamento. Quem ganha com o

bom debate é a nossa população. Agradecer a nos prensa,

Nilton, Leila, Roseane e todos que aco, ESSA
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transmissão. O Sr. Presidente passa a ler o decreto número

OO4|2L, que suspende os trabalhos legislativos por quinze dias.

Nada mais havendo, o Sr. Presidente convoca os Srs.

Vereadores para a próxima sessão, euê se realizará no próximo

dia 11 do mês de março e, em nome de Deus encerrou os

trabalhos. Para constar, foi lavrada a presente ata que, após

lida, discutida, aprovada
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nais desta Casa.

Rua Coronel Philadelpho
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