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AUDIÊNCIA PÚELTCN

LDO (Lei diretrizes Orçamentárias) f2O

Alagoinhas, 14 de maio de 2019' 
I

Aos quato rzedias do mês de maio dC dois

mil e dezenove, à hora regiment[l' â

CâmaraMunicipaldeAlagoinhas,reàlizou

umaAudiênciaPúblicadeacordoofifiono

016120i.|9 - SEPLA' âPÍesentaçãb da

proposta de Lei diretrizes Orçame rias

para 2O2O' Dentre os co dados

presentes: Daniel Ivo Néri G ve-

Secretário de Planeiamento e Orça nto,

e os Vereadores Anderson Cesar ueiro,
W'

JuracY Ferreira do Nascimento' iano

Márcio Santos Almeida' Raimu Neire

rres de

rllâr Darla cena de Oliveira, befto

"Bebé", Jorge de
ot suVn.lÚnton

ncio de Souza, Robefto losé T

o*"{

DET[.xTo Lu§lsJ.eTtvorrM
Alves
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Sérgio de Jesus Santos, Francisco f.ibeiro
de Oliveira, João Henrique de Jesus

Meireles Paolilo, Raimundo AIvJs dos

Santos "Godeo, e Edilson Ferreirâ Lima

"Duy do Frango. Assumiu a direção dos

trabalhos o Sr. Robefto Torres, justifica a
ausência dos vereadores caio Ícarô sirva

Ramos, Ozeas Menezes de Souza, José

Cleto dos Santos Filho, José Carlos Lins

Lima, por motivo de viagem, êrn seguida

transforma a Sessão Ordinária em

' F Il{i.l.:I:}:L:THj{l ;: N
Daniel Grave - secretário de planejamento
ér \ fl-^^manla ê- Fr--- 

-= 
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readores. ria de saudar a todos os

Gonçalves luciano

B

r _- esramos represen
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Secretária de Planejamento e Orçamentp, aonde

acumulamos com a SEFAZ. Viemos aprêsentar a

proposta da LDO resumida para o ex§rcício de

2020. A LDO vigente 2019 foi aprovalda nesta

Casa em 2018. Em seguida trataremo§ com as

comissões nesta Casa, e o Presidente dhrá o rito

do processo. Em seguida o Sr. Sqcretário

apresenta um slide da LDO que fstá em

anexo a essa Ata. O Sr. Presidenteipassa a

palavra aos Srs, Vereadores, Com a
palavra o Ver. Luciano Almeida, Sr.a

Presidente, Sr. Vereadores. GoStaria de

saudar a Mesa na pessoa do Sr. Secretário, e os

demais presentes. Queria saber qual foi o

crescimento da arrecadação própriu ,.f[rente ao

quadrimestre de 2018 fianeiro á abril) ? qua! o

(--
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Sr.

o

quadrimestre de 019 de

? Responde o

dtz= que
JOSE CALI)f,IfiÀ On SU.V*.1úUrOn
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Quadrimestre de 2019 está em fechamento para

fazer essa publicaÇão. E virar para Câmara para

apresentar o 10 Quadrimestre de 20t9, em

maio, na última sessão ordinária do mês. Mas

os números são bastante otimista com relação

aos últimos quatro anos. A tendência é

U
melhorar, e temos mais três anos para que

aumente essa arrecadação. E quem assumir a

pasta ira melhorar. Não aumentamos alíquota do

imposto, e estamos fazendo o dever de casa

cobrando pra quem deve pagar' Pergunta o

ver. Luciano Almeida, diz= que o IPTU teve

, reajuste. Responde o Sr. Daniel Grave, diz;

Sr. Presidente passa a palavra ao Ver'

io, Sr. Presidente, Srs

a todos os P
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nsÍ;ar'ência e Respeitir

Lembro de uma apresentação do 20

Quadrimestre de 20t7, e vejo no eixo

desenvolvimento social e humano, mais saúde

ampliar a rede de atenção básica, 54o/o.

Responde o Sr. Secretário, diz= que hoje

está 77o/o. E a meta para dezembro do ano que

vem é entregar com 90o/o da atenção básica.

Retoma a palavra o Ver. Luciano Sérgio,

diz= que em 2017 não foi possvel. Mas está em

20L9, e se chegar até o final do ano que vem

estarei feliz. Mas só o fato da movimentação

que temos visto o redesenho da atenção básica

nos distritos isso é um fato que nus agrada . Já

ivi a experiência de 2001 á 2008, aonde

tínhamos duas unidades, uma na comunidade R
do Barreiro e outra no distrito de Boa união, e

todas as outras unidades fechadas. E saím.. .r" Alodas as outras unidades fechadas. E saímos derrr\rr, Ltrv 
[\'r,

e foram para vinte e seis unidades em oito \ »
. Hoje o maior desafio dos prefeitos é

ÀNToNIo uosu, CÀIDEIRA. o.*' stt Vt .lúr.lro8.
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organizaçãodaatençãobásica.Eissoédeficit

grandedaadministração,flopontodevistado

serviço por que não vimos uma boa resposta'

Porque não e só a cobertura' mais sim a

cobertura e a qualidade no serviço. com relação

ao Saneamento, aS diretrizes são instrumentos

"importantes'Issoécomovaiseroredes;enhodo
L^

orÇamentodomunicípio.saneamentoSeguroe

moderno, ampliação e cobertura da distribuição

darededeagua,ampliaçãoecoberturado

esgotamento sanitário, requalificar tratamento

de esgoto, garantir melhoramento de perfuraÇão

,ffi l,.lliJi,,,' -":":JJ,:::;'::. T,':'';H:
J" 

4,h Municipar de saneamento. Tivemos há onze

^§h anos o plano Municipal de Saneamento, que é o

mento que aonde vai qualificar a ação do

plano de esgotamento está

SAAE há anos. E os instrum

AmoNlo.losú cÀloulnÀ' o* stlV* uÚnton

suPutÚsot' DE TD(To r'u'etst.n'rtVo
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quepodemSerusadosparaqualificaraaçãoda

Secretária de infraestrutura, do SME' que tem

transversalidade com a secretária de saúde, a

açãovinculadaaresíduossólidosIaação
vinculadaaoSEDEAéoPlanoMunicipalde

saneamento. E esse instrumento não aparece na

LDO. Então não podemos fazer uma emenda por

que não vimos vontade politica por parte do

Governo para fazer isso. Tenho interesse do

debateparaquepossamosfazerumaemenda

ao instrumento, desde que o Governo e a

direção do SAAE demostre interesse. obrigado!

Respondeosr.Secretário,dizzquevai
encaminhar a proposta do Vereador para a

Diretora do SAAE Maria das Graças'

Agradecemos também se o Vereador mandar

n

o
Ve

oficio para SEPLA informando a solicitação'

ente passa a Palavra ao

Francisco Ribeiro "Thor zde
losÍ cAIJtrIRÀ oR stuVt lÚnton

surg8ÚsoB DE Trxro IxeI§L^ÀrtVo
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Ninha", Sr. Presidente, Srs' Vereadores'

Gostaria de saudar a todos os presentes' E dizer

que ainda não estamos de posse do Projeto de

Lei. Faço coro às palavras do vereador Luciano

Sérgio quando não percebemos uma sintonia'

Pela LDO aonde o Prefeito quer chegar! Qual o

projeto real do Governo? Quais são as três

prioridades do Governo até o final desse

exercício? Segundo Tácio Lobo, na época' os

I- d.*onstrativos do orçamento não tinha um

norte. sem sintonia das ações, e das

Secretarias uma Com as outras. Com relação aos

precatórios da educação liberado pelo Governo Êt

Federal já está previsto na LDO para ano

::;:*Í-:"i.ff T.,:"'::;'"'J":; M
3.956.000,00 (trezentos e oitenta

ntos e cinquenta e seis ry
'pata esse ano R$ 397'000'

iosÉ, cÀulEIBÀ ol. guVn.lÚntoR
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(trezentos e noventa e sete milhões)' Mas para

2o2LoqueestavaprevistonaLoAdoano
passadoeraR$424.000.000,00(quatrocentose

vinte quatro milhões), ê que temos aqui e de R$

493.000.000,00(quatrocentosenoventaetrês

milhões), uma variação de R$ 31'000'000'00

(trinta e um milhões). com relação aos números

teve erro na LOA, ou eStá previsto como

[,.,emenda, ou empréstimo? Obrigadol Responde

o Sr. Secretário, dizz que é preciso ter

paciência, por que os números não metem'

Ressaltou ao Prefeito que ele investe pouco em

comunicação. com relação aos números os

investimentos do município dos anos de 2017 e

2018, são totalmente diferentes dos últimos

anos. E no dia trinta de maio mostrará no

adrimestre os resultados. Talvez o Prefeito

áo seSa ury.bom marqueteiro para mostrar

o Governo do Estado. O

.losÉ, c*.LDf,IRÀ o*. stlV*..1ÚmoR
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FUNDEF, tinha um prazo para ser inscrito que

era trinta de junho do ano passado, para entrar

noorçamentodaUniãoeSSeanode2019.Mas

pelaburocraciadoGovernoFederalfoi
homologadonosegundosemestrede20lB.

EntãonãoentrounoorçamentodoGoverno

Federaldezotg,entrounoorçamentodo
Governo Federal de 2020. Então o município

será comtemplado com os precatórios do

,FUNDEFemTO2üPossoassegurarquetemos
t,r-

planejamentoapartedesserecursona
educação.ComapalavraoVer'Luciano
Almeida, dizz que faz coro às palavras do

Vereador Luciano sérgio quando diz que a saúde nk s
tem quer se organizar e não ampliar' O grande 

W
desafio do Governo e do Prefeito é melhorar a

condições de atendimento. o sr. Presidente

lavra ao Vereador

aolilo, Sr. Presidente,
íosü cÀlDElRÀ o*. stuVt.lÚmot

surmúson DE Tf,xro ugesutttVo
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Vereadores' Gostaria de saudar a todos os

presentes. Ao logo desse período observamos os

númerosdaSecretáriadaFazendapositivo.MaS

temos uma dificuldade de observar a evolução

dessesnúmeroscomarealidadedasruas.o
quedefatooGovernoconseguetransformaroS

números para realidade das pessoas? E não

adianta os números serem positivos se a gestão

dessesrecursosestásendofeitadeforma
errada,FizemosumavisitaaMaternidadeaonde

os recursos sendo pago e os médicos não

comparecendoaunidadedesaúde.Entãonunca

serápositivaatransformaçãodessesnúmeros

na pratica das pessoas' O Sr' Presidente abre

o debate a plenária; com a palavra o sr'

André-moradordoBairrodalrmãDulce,
Boatarde.GostariadesaberdoSr'Secretário

al o tramite legal da Irmã Dulce? No dia 21 d

:ê 2o1B foram anunciadas

{on o.losÊ cÀLDEISA un su'vl 'lÚntot
iur"nv,ton Df, Tf,xTo LseFLÀTIvo
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EmendasParlamentardoDeputadoFederal

PauloAzi,edolrmãoLazarototalizandon$
1.200.000.000,00 (um milhão e duzentos mil

reais). No dia 29 de setembro de 2018' o

PrefeitoJoaquimNetoanunciouqueessaverba

já estava na Caixa econômica Federal' E

prometeuacomunidadequeaobrainiciariaem

novembro. Já estamos em maio de 2019 ' a

. licitação foi feita, teve a empresa vencedora e

l,/\-
nada foi feito' Segundo o Prefeito está

esperandooMinistériodasCidadesliberar.MaS

num encontro com o Deputado Paulo Azi o

mesmo disse que tem um ano que essa dinheiro

estava na conta da caixa Econômica' Responde

o Sr. Secretário, diz= que não ouviu nem fala

o Prefeito e nem do Deputado' Mas o Sr' André

irá daqui com o extrato da copia bancaria da

xa Econômica Federal aonde não tem u

balhamos com transParência e a

Btllüo.losú' cÀlllul8À on guVn lÚr'not

SUPEBÚSOB DE Til§O ugEtsI^ATTVO
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cidadenãoestavaacostumadaComessaforma

degestão.Nodiaqueodinheiroentrarnaconta

entrará em contato com a comunidade' Hoje

não Podemos omitir informações' a

transparência está no portal e no site' Com

palavra o Sr loel Morador do Bairro da

Irmã Dulce; Boa à tarde a todos' Ficamos

tristescomafaltadetransparênciadesse
ftrcoverno com a população de Alagoinhas'

EstivemosComoPrefeitoduasVezesemesmo

falouqueodinheiroestavaCaixaEconômica.E

hojeficamossabendodarealsituação,quedizer

brincando com o sentimento de uma populaÇão'

ComoconfiarnumGovernodesseslobrigado!

Considerações Finais - Sr' Daniel

Grave/Secretário, diz:' quando o Governo

anuncia uma obra tem um rito' O prefeito

anunciar uma obra com recurso na co

/'-'trabalha
"equipe técnica so
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confirmação dos recursos na conta. E que dizer

que a obra vai acontecer' mais às vezes o

recursos não vem no tempo que esperamos' O

Governo tem dois anos e quatro meses para

executar. Então tem confiar no Governo'

Obrigadol Nada mais havendo' o Sr'

Presidente convoca os Srs' Vereadores

para a próxima Sessão, 9uê se iealizará no

próximo dia 15 do corrente mês ê'-êffi

Frarrê .rÍr.a balhOS' Para
nome de Deus, encerou os tra

constarrfoialavradaapresenteAtaque
após lida, discutida, aprovada e por todos

assinada, será arquivada'
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