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Ãlagoinlras, 3O de rnaio dci

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e

às nove horas trinta minutos, à Câmara Municipal de

Alagoinhas, realizou uma Audiência Pública, de acordo

Oficio 10 OLÍ.I2OLT SEPLA (Secretária de

Planejamento e Orçamento), para apresentação e

discussão da proposta de Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) para 2018. Entre os convidados

presentes estavam: Tácio Éden Azevedo Lobo -
Secretário Municipa! de Planejamento (SEPLA),

Daniel Grave - Secretário Municipal de Fazenda,

Geraldo Almeida Secretário Municipal de

Agricultura, Fabricio Santos Faro Secretário

unicipal de Educação e os Vereadores

Sérgio de Jesus Santos, Luciano Má

Ozeas Menezes de Souza, José
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Santos Filho, José Carlos Lins de Lima, Anderson

Cesar Baqueiro da Silva, Nobefto Alves Moita

"Bebé", Francisco Ribeiro de Oliveira "Thor de

Ninha", João Henrique de Jesus Meireles Paolilo,

Caio Ícaro Silva Ramos e Robefto José Torres de

Lima. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr.

Presidente Robefto Torres, ê convida para Jazer

pafte da Mesa Sr. Daniel Grave Secretário

Municipal de Fazenda, Geraldo Almeida

Secretário Municipal de Agricultura Sr. Tácio

Éden Azevedo Lobo Secretário Municipal de

Planejamento, êln seguida passa palavra ao Sr.

Tácio Lobo Secretário Municipal de

Planejamento para sua apresentação, o Sr.

Secretário laz uma breve saudação a todos os

presentes, e agradece em especial aos

Vereadores Luciano Sérgio, Luciano Almeida

Lucena que Íaz pafte das comissões

Fiscalização, Orça

mento Econômico e Emprego e
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Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Minha

apresentação vai ser dividida em três blocos: Educativo,

etapas da LDO e sugestões. A apresentação da

Audiência Pública que mostra o Projeto de Lei de

Diretrizes Orçamentarias de 2018 está em anexo a essa

Ata. O Sr. Presidente passa a palavra ao Vereador

Luciano Sérgio, Sr. Presidente, Srs. Vereadores.

Gostaria de saudar a mesa na pessoa do Sr. Secretário

Tácio Lobo, e os demais presentes, Tenho certeza que

depois dessa apresentação teremos entre o Executivo e

o Poder Legislativo um processo dentro de uma

realidade. Porque esse é o nosso primeiro ano, e

sabemos que o PPA é que norteia as outras peças, mas

como estamos trabalhando com o orçamento da gestão

passada, tenho certeza que Alagoinhas terá um cenário

real de ações dentro do vai ser discutido. O que será

constituído aqui Alagoinhas dará um salto de qualidade

arrecadação, investimentos e empregando dos

tr4

Íecursos de correta. Porque o que vimos durante

últimos anos foi uma brincadeira com o
Ã.NToNro uosÉ cnl^or,n*. o.*. suVn ;úMoa
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cidade. Acredito que Alagoinhas está no caminho certo,

tenho certeza que só quem ganha com isso é a

população. Obrigado! Com a palavra o Sr.

Secretário, diz= que essa audiência pública foi

elaborada em parceria com a Comissão de Orçamento.

Que o objetivo é essa conexão entre o poder público e

Legislativo. Nada é mais feito por debaixo do pano, e

sim transparência. Alagoinhas é uma cidade grande,

não podemos está fazendo PPA apenas por fazer,

empregar peças orçamentarias apenas pra cumprir a Lei

e não podemos crescer de forma desordenada. E a
gestão pública tem que acompanhar esse

desenvolvimento com organização. Nessa semana

tivemos reuniões com a Secretária de educação, de

saúde, de Desenvolvimento e Meio Ambiente junto com

toda a equipe da SEPLAN para elaboração do PPA.

Obrigado! O Sr. Presidente passa a palavra ao

Vereador Luciano Sérgio, Sr. Presidente, Srs.

'ereadores. Bom dia a todos. Dizer

satisfação está discutido LDO, que é um
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muito importante em nosso orçamento. Gosto muito

dessa área e estou mim esforçando o mínimo para

buscar o entendimento porque ser Vereador é mais

difícil do quê em outras áreas. Então quando viemos no

ambiente desse discutir LDO, estamos imaginando o

que vamos fazer pra as demandas quando bate em

nosso gabinete todos os dias. Essa LDO vem com

equipamentos diferenciados. Porque não traz as metas.

Porque desde que assumir como Vereador percebia

coisas que podia ser acrescentada no orçamento.

Gostaria de parabenizar aos Secretários Daniel Grave,

Fabricio e Tácio na sua chegada fizeram o favor de nus

procurar, como Comissão de Finanças e Orçamento, e

de antecipar a LDO. Apesar de ser oposição gosto de

validar aquilo que é positivo. Porque o objeto principal

é melhorar a vida das pessoas. Não vou desconhecer

um Governo aonde sou oposição daquilo que

desejamos, seriamos incoerente. Queria destacar esse

do Governo. Agora sabemos que esse

Ível nacional, mais descontruir a fr
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"proforma", antes do PPA é um negócio esquisito.

Porque o que o Prefeito Joaquim Neto se comprometeu

para as ruas não é a LDO e sim o ppA. Esse é o
desenho da realidade do que o prefeito defendeu, e

deve materializar como proposta. E estamos atentos

para ver todas as ruas pavimentadas, Hospital

Municipal, enfim. Isso que tem que está no ppA.

Inclusive a proposta para os servidores público de 14o e

15o salário, isso tem que está previsto no ppA. Acho

interessante dialogar aqui com os instrumentos que

pode avançar para aumentar receita. Não podemos

como vereador só demandar o custo que sairá da

prefeitura. É necessário dá propostas, e interferir

naquilo que vai dar valor. Agregar valor a LDo, ao ppA,

garanti uma LoA balizada nesse processo. euero lançar

alguns desafios para secretária de pranejamento e para

o governo. Vamos fazer um ppA que além do desejo do

prefeito, alcance as principais áreas de Governo

alogando com a sociedade de forma

Comissão de Planejamento vai fazer
.[NToIrro .losá c*Lounn ol' su.Vl. uútilrcn
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aqui nesta Casa e somaremos lideranças, intelectuais,

áreas sociais e chamaremos para a discursão. E

esperamos que o Governo faça algo ern torno nessa

área. Outra questão é precisamos ser usada no

saneamento. Porque não enxergamos o orçamento

dentro de perspectivas aonde pode diminuir uma serie

de gastos na saúde, e investir no saneamento porque é

a prevenção. Se alcançarmos junto ao SAAE 40o/o de

saneamento torna o SAAE autossuficiente. conseguimos

com os recursos do SAAE pagar a investimento com a

rede de esgoto. Porque o cidadão de Alagoinhas já paga

40o/o, então 40o/o seria para ampliação e manutenção de

esgotamento sanitário. Então tem que pensar isso

quando traçar as metas do ponto de vista do

instrumento do planejamento. outro instrumento

importante é PDDU (PIano Diretor de Desenvolvimento

Urbano), para ampliação de receita, e verificação da

realidade do município fiscalizada pela Secretária de

Serviços Públicos. O Secretario de F

releitura que precisa fazer nos imóveis,
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de um sistema mais eficiente para fiscalização. Ou seja,

temos que construir a PPA, LDO e a LOA antenado para

aonde vai esses recursos para podermos ampliar as

receitas. Sabemos que a situação do país é de crise e

incerta mais Alagoinhas tem tido muita oportunidade

que diferencia o município. E não estou só falando da

CAF, mais sim de uma serie de empresas que se

implantaram na cidade, dos investimentos do Governo

em nossa cidade, então estamos bem na fita no ponto

de vista financeiro e orçamentário. Obrigado! O Sr.

Presidente passa a palavra ao Vereador Francisco

Ribeiro "Thor de Ninha", Sr. Presidente, Srs,

Vereadores. Gostaria de saudar a todos os presentes.

Compreendo que a legislação, errou aonde tem uma

LDO antes do PPA. Fizemos uma Indicação sugerindo

que PPA seja participativo pela população.

A palavra de autoridade tem um peso, e precisamos

aproveitar as oportunidades para tranquilizar a nossa

cidade. Porque o Governo Municipa! dias

para fazer um diagnostico. Sabe
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planejamento não é feito do dia pra noite e sim

cotidianamente. Com certeza o Governo já fez esse

diagnóstico e tem algo em vista. E se tivesse na LDO

que foi apresentada mesmo sem vir a metas fiscais,

seria importante para tranquilizar a sociedade. Porque o

que temos visto e ouvido é que o Governo está uma

inércia, ou seja, Governo está parado. Além de está

parado não existe uma proposta de planeiamento

estratégico pra que possamos ver o desenvolvimento

do nosso município. Sr. Secretário que o município

pensa como valorização para o Servidor Público? Haja

visto que 2018, vamos elaborar as peças orçamentarias

já previstas nas emendas constitucionais dos tetos de

gastos. Quais os principais investimentos que vamos ter

para cidade em 2018, e 2010? Para que a população

veja que tem um planejamento. Obrigado! Responde

Tácio Lobo Secretário Municipal de

Planejamento: Com relação aos cem dias, essa

imagem do Governo Municipal está

gerando uma perspectiva porque não
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Agência de Comunicação. Por isso a impressão que

estamos parados. Tivemos a recuperação de ônibus

escolares, inauguração de creches, reforma das

imagens das escolas, e não divulgamos porque estamos

reduzindo custos. Temos varias ações na saúde, na

Semas realizadas. Então a única ação parada é a

agência de publicidade. Mas acho importante essa

colocação, por que temos que entregar o resultado e

mostrar o que foi feito. Para que possamos deixar a

população tranquila, e mostrar que o Governo Municipal

está fazendo um excelente trabalho. Mas posso garantir

que esses cem dias foram apenas um diagnóstico, e que

o Governo não está parado, e estamos se mobilizando

com relação a essas ações. com relação ao ppA

participativo temos a metodologia, e achamos

importante fazer o alinhamento com as comissões de

finanças e orçamento, e de desde já convidar o Ver.

Thor de Ninha para fazer parte de nossa elaboração. E

ão tenha duvida que na próxima audiência

resultados e as metas fiscais para que
ÀNToNro rcsÉ c*toun*. DÀ sILVr. Jútilton
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Transparência e ResPeito

debaterdebater SObre eSSe prOCeSSO. lvlas o rrelelto Jd

anunciou com relação ao pacote de obras, incluído o

PACS que são convênio do SAAE. Temos também

requalificação urbana através da SECIN, então são de

um dos grandes investimento que temos em vista. São

recursos que estão certos e temos a garantia que vão

Ser executados. O Sr. Presidente passa a palavra ao

Vereador Ozéas Menezes, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Gostaria de saudar a todos oS presentes,

e parabenizar o Sr. Secretário Tácio Lobo pela brilhante

apresentação. Com relação ao Resultado primário qual o

impacto que vai ter com a vinda cAF? o que vai

impactar na receita com esse empréstimo? E salientar a

todos que o Governo Municipal está se organizando,

com responsabilidade e transparência. Obrigado!

Com a palavra o Sr. Secretário, diz= quando faz de

maneira sustentável com saúde financeira, garantido a

capacidade de pagamento dos juros, e quando se faz

sobre processo. Mas Prefeito já

t
pitação de recursos de empréstimo a fr

é um capitação de recursos saudável.
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que Se executa eSSa capitação de recursos está gerando

um impacto dando o resultado primário. Porque está

gerando oS investimentos com receita de terceiros. Nos

períodos seguintes quando esse dinheiro deixa de

entrar, no caso da CAF, que serão de três anos, que

deve correr nos trinta e seis meses, é dentro cenário

que estamos processando. Quando se projetar nos

próximos anos 2021 e 2022, se esse cenário fiscal se

mantiver eSSe resultado primário passa a Ser positivo

novamente. Obrigado! Com palavra o Ver. Ozeas

Menezes, quando vai começar a pagar esse

financiamento e como serão eSSaS parcelas? Responde

Sr. Secretário, diz= que o empréstimo será pago em

quinze anos em parcelas semestrais, com três anos de

carência. Com uma taxa de juros libo semestral de seis

meses, uma taxa baixa, que chega com resultados

menores que a inflação. A partir da primeira entrada do

recurso com mais seis meses começa f azer o

mento da primeira parcela de juros.

quarenta e dois meses começa a fazer o paga
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primeira parcela da amortização. O Sr. Presidente

passa a palavra a plenária da Casa, com a palavra

a Sra. Sandra Margareth - Presidente do SINPA,

diz= que percebeu que na fala do Vereador Thor de

Ninha, faz um questionamento ao Secretário de

Planejamento que é muito pertinente. E não entendi a

resposta do Sr. Secretário. Os servidores públicos 20L7 ,

teve um prejuízo quando o Governo Municipal diz que o

reajuste é zero. E 2018 vêm os gastos do teto do

seruiço público. Tive um debate nesta Casa na pré-

candidatura do Prefeito Joaquim Neto e foi enfático

quando disse que a questão principal da proposta de

Governo seria a valorização do seruidor público.

Inclusive dizendo que teríamos L4o , 15o e 160 salário.

Os seruidores vivem um cenário incerto que estão

deixando-os aflitos. Qual a proposta de valorização

salarial do Governo Joaquim Neto para 20L7 para o

seruidor público? Com a palavra o Sr. Domingos,

saúda a todos os presentes, diz= q

satisfação e alegria está fazendo parte desse d
.[rrroNro losÉ, c*l^uun*. D.*. snv.ü. Júflroa
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desde já parabenizar o Sr. Secretário pela apresentação

com conhecimento e segurança naquilo que veio expor.

Portanto é de fundamental importância manter a

transparência, Seria importante que audiências as

fossem nos bairros. Com relação às próximas audiências

públicas da LDO, é importante destacar as prioridades

do município para que o povo e imprensa local possa

acompanhar diariamente, E manter a transparência,

principalmente nas questões orçamentárias, em

destaque as prioridades na saúde e educação. Não

esquecer da valorização dos funcionários público da

nossa terra. Obrigado! Com palavra Sr. Val

Jornalista, saúda a todos os presentes, diz= que

como comunicador uma coisa que chama atenção é

com relação ao planejamento das vias públicas de nossa

cidade. Que tem muitas vias marcadas com madeiras

dentro dos buracos. Como exemplo tem na Rua em

frente ao Colégio Modelo. Essas ações deveria ser feito

de modo mais rápido, por que isso põem as pessoas

risco. E como comunicador tenho essa preocupação
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com nosso município. Dentro da LDO, LOA, será que

Vamos esperar até o ano seguinte para que as coisas

aconteçam. Obrigado! Considerações Finais - Com a

palavra Sr. Secretário, diz= que no próximo domingo

vai ter um lançamento nos Bairros, de um canal para

escuta ativa. Isso vai ser contato do dia da prefeitura

com a população. A nossa ideia é está liderando os

rankings de transparência. Todas as Secretárias ligadas

estão fazendo um trabalho forte nesse sentido de

escuta, transparência, oferecimento de informação. E no

começo de mês julho está lançando o Portal

reformulado e completamente interativo para que oS

dados e informações estejam disponíveis ao público.

Com relação às vias são problemas do dia a dia tem que

Ser repassados e resolvidos. A ouvidoria está de porta

abertas para receber eSSe tipo de reclamação. Dentro

do processo de avaliação financeira do município

estamos no processo licitatório para a recuperação fato

via a partir de junho, e o tempo de resposta da

a vai ser rápida quanto a esse

.rosÉ, c*loulR*. o*. stt V.*. .lÚnrcn
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aspecto. Conto também com a imprensa para está

divulgando os canais de comunicação da ouvidoria. É o

destino certo para informação para podermos resolver

no dia a dia cada vez mais rápido. As perspectivas de

recuperação asfáltica do município num todo vão está

em alinhamento com a Secretária de Infraestrutura,

com o Prefeito e as demais Secretárias dentro do

planejamento do PPA, para assim resolver de maneira

mais palpável. Com relação aos investimentos da saúde

o que está destinado para saúde hoje dentro da peça

orçamentária aprovada não fecha as contas da saúde.

Alagoinhas já poderia ter uma capacidade de

arrecadação e gerenciar as suas despesas. E pra

atender toda essa demanda os recursos são Iimitados.

\ Por isso as definições das metas e prioridades são

O > importantes. Dentro dessa elaboração vamos está no

& PIano do Governo, e tudo que for nesse sentido

, ' operacional, financeiro e dentro do saneamento com a

J/ poprnçao será executado. Dentro

,b acompanhamos a execução orçambçrtaria d
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conseguimos perceber junto com oS funcionários de

carreira, oS mais antigos, é claro e comum escutar que

so dentro desses cinco meses foram várias a quantidade

de capitação que foram executadas. Realizar capitação

na área de convênios consequentemente vai aumentar

a capacidade de capitar recursos para o município e

realizar demais ações. Obrigado! Nada mais

havendo,

trabalhos.

o Sr. Presidente encerrou

constar, foi a lavrada

presente que após lida, discutida,

os

a

aprovada e por todos assinadar^será arquivada

,A^ ,Á/

Para

Ata

nos anais desta Casa'
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