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AUDrÊNcrA púelrcn
LoA (LEr oRcAMeurÁnrA ANUAL)
REFERENTE Ao ExrncÍcro 2018

Alagoinhas, 06 de Dezembro de 2OL7.

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete,

às quinze horas, reuniu-se à Câmara Municipal de

Alagoinhas, para uma Audiência Pública de acordo Oficio

60 058/ zOLl SEPLA, Dentre os convidados

presentes: Tácio Éden Azevedo Lobo - Secretário de

Planejamento e Orçamento, Daniel Ivo Néri Grave -
Secretário de Fazenda, Jean Ander Maftins Santos

Silva Secretário de Administração, Alfredo

Menezes Assistência Social, Iraci Gama Santa

Luzia - Vice Prefeita e Secretária de Cultura, Espofte

e Turismo, André Luiz Secretário de

Ía,, e os Vereadores Luciano Sérgio,

Francisco Ribeiro "Thor de Ninha", Ozeas Menezes,

José Santos "Cleto da Banana", Da
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Lucena, José Carlos Lins "Pastor Lins", Anderson

César Baqueiro, Juracy Ferreira do Nascimento,

Jorge de santana Gonçalves "Jorge da Farinha", caio

Ícaro Silva Ramos, Luciano Márcio Santos Almeida.

Em nome de Deus o Sr. Presidente Interino José

Cleto dos Santos Filho abra os trabalhos iaz uma

breve saudação e passa a palavra ao Sr. Tácio Éden

Azevedo Lobo, Sr. Presidente, Srs. Vereadores.

Gostaria de saudar o Sr. Presidente em Exercício losé Cleto

dos Santos Filho, representantes da Sociedade Civil na

pessoa do Presidente da UARA (Elinaldo), todos os

Servidores e Secretários que colaboram muito nesse

trabalho. Esse momento não e so de falar da LOA de 2018,

mas um momento que fecha esse ciclo de 20 Audiências

Públicas este ano entre PPA, LDO e LOA. Então é um feito

histórico. Essas audiências foram muito participativas com

contribuição da população muito ouvidas e aplicadas ao

longo do nosso planejamento. Essas ação da SEPLA vem da

coragem do Prefeito em permitir com as ações fossem

com a população na sua participação. Esse

borativo com a Secretária de Finanças e
losÉ. c*lou.nn ol. suVn .lútuon
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Orçamento com a fiscalização da Câmara de Vereadores na

Liderança do Vereador Luciano Sérgio e os demais

membros da Comissão. Quero destacar a participação de

todos na pessoa de Liliane e agradecer a todos da SEPLA

nesse processo. Esse processo não foi só construído pela

SEPLA e sim conduzido com a participação de todas as

Secretárias nesse processo. O resultado foi entregue no dia

15 de Setembro com algumas validações com os

Vereadores, e com os conselhos. Obrigado! Em seguida o

Sr. Secretário faz uma apresentação resumida da peça

Orçamentária da LOA DE 2018. Obrigado! O Sr.

Presidente passa a palavra ao Vereador Luciano

Almeida, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Gostaria de

saudar a todos os presentes, em nome de Tácio Lobo

saúdo a todos os Secretários. Na construção desse

orçamento pude participar de várias escuta popular em

alguns Bairros, inclusive nas zonas rurais. Tive o prazer de

acompanhar a elaboração do Projeto junto as Secretárias e

seus técnicos. E não tenha duvida que na hora da

çamos os ajustes do projeto no que for

foi ouvido por todos os segmentos
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sociedade. Inclusive tivemos no Bairro de Santa Terezinha,

e foi umas das comunidades que teve mais participação

nessa elaboração. Esse orçamento traduz o sentimento da

população. Os colegas que tem procurado as Secretárias

tem tido o respeito e atenção. Aqui nesta Casa

independente de Bandeira partidária temos um proposito

que é a coletividade, e convergir no interesse da população'

Gostaria de parabenizar ao Secretário pela sua postura' E

dizer que essa marca do Governo Joaquim Neto a

transparência. Vimos na saúde, uma saúde comprometida

com folha de pagamento. Então é uma preocupação do

Prefeito em buscar recurSoS. Nosso Governo veio na

contramão de todos os município pagando a todos

funcionários em dia. Isso sim se chama planejamento.

Estamos finalizando esse mandato com dinheiro em caixa,

para está iniciando 2018 com um serviço de qualidade para

nossa população. Obrigado! O Sr' Presidente passa

palavra ao Vereador Francisco Ribeiro "Thor de

Ninha", SÍ. Presidente, Srs. Vereadores. Gostaria de

a todos os pressentes. Considerei a

muito simplificada. E verdade que
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discutimos a LOA, compreendemos aonde vão os gastos e

os recursos. Mas na fala de Luciano Almeida quando diz

que peça foi discutida com todas as comunidades aonde

ser alocados os recursos. Se a as comunidade estivessem

aqui nesse momento não conseguiriam aonde seu pleito

está sendo atendido. Se na peça orçamentaria a sociedade

não veria isso, e com certeza o Secretário não sabe aonde

serão alocados todos os recursos. O Secretário disse que o

controle seria de unidade externa. De que forma o

Secretário vai acompanhar para as diversas Secretárias

através de sua unidade entrega daquilo que foi planejado e

discutido? As emendas individuais vão ser definidas agora?

Porque já entraria na Lei orçamentária de 2018 com essa

anulação de receita. Quantos tivemos de acesso de

arrecadação até o mês de Novembro? E aonde foi gasto? E

aonde pretende ser gasto? Haja vista que

autorizou 100o/o de abertura de crédito desse

arrecadação. Qual o superávit com exercício de

aLa

consigo nessa peça orçamentária um nofte. Vejo que nessa

peça vamos ter ações ainda dispersas de manutenção.

, Presidente passa a palavra
rosÉ c*loaml DÀ stlVn.lúttoR
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Vereador Luciano Sérgio, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Gostaria de saudar a todos oS presentes.

Dizer que á apresentação da LOA é uma oportunidade de

elogiar sempre o corpo técnico da Prefeitura. E sabemos

que a construção de uma peça como a LOA é fruto de

muito trabalho. Se conseguíssemos transportar o

orçamento para a área de execução, nas diversas áreas

tínhamos os dedos indicadores extremamente significativos.

Alagoinhas tem o quê no ponto de vista das finanças, mais

é importante falar sobre alguns aspectos. E tenho

convicção de que ainda não apareceu ninguém que

verdadeiramente defenda com convicção algo que está no

orçamento. Não vi o Secretário da Saúde, e o próprio

Prefeito conseguir defender isso com substanciado, e nem

com uma fala afirmativa a ponto de alguém acreditar quer

é da área de saúde. O Secretário diz que será implantado

Hospital em Alagoinhas no valor de 30 mil. Sabemos que

com esses 30 mil não dar nem para fazer a terraplanagem.

O que se espera é consolidar o instrumento para buscar,

ia para esse processo. Mas quero d

em previsão de orçamento, isso faz
'rrromo .rosÊ c*r^ur.rRt DÀ su-V*. ;úntoR
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administração pública, e vai fazer falta em algumas áreas.

Alagoinhas não tem condições de ter um hospital. Nós

\
.,1

precisamos ser criativos, nós precisamos nos atentar a

realidade Nacional. A PEC 155 foi congelada por 20 anos de

gastos públicos. E com inflação sabemos que uma

Prefeitura e uma Secretária de Saúde do município vai ter

dificuldade de fazer um PSF. Temos duas UPAS no Barreiro

e Santa Terezinha que desde 2008, o município recebe

recursos e não consegui finalizar. A principal questão da

saúde é atenção básica. Fomos governo e sabemos das

dificuldades. E temos que dar resposta na atenção básica.

Então quem é do Governo, técnico e Vereador queria

sugerisse que converse com o Prefeito para recuar dessa

proposta. Isso é uma fala de quem respeita o prefeito. No

orçamento da previsão do SAAE percebi que avançou.

Sabemos da irresponsabilidade da gestão anterior com 1

milhões de dividas. Mas temos que ter um olhar especial

para o SAAE. E precisamos com criatividade reverter esse

processo. Numa cidade como a nossa temos o privilegio de

está em cima do aquÍfero de São Sebastião e ainda

o Governo precisa redimensi
.lost cruourn*. o* stt Vl..lúwrcn
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nas ultimas gestões teve um crescimento da arrecadação

do município, mais o crescimento urbano da população por

serviços sociais foi muito maior do que crescimento da

arrecadação do município. E na sua visão foi negligenciada

a modernizaçáo da tributação, a modernizaçáo da

arrecadação. Se hoje quisesse ter um orçamento

confortável para oferecer efetivamente tudo que a

população precisa de uma maneira na sua universalidade o

orçamento do município tinha que ser próximo a 500

milhões. Com relação às Emendas é uma prioridade do

Prefeito. Com relação à escuta popular a população nesse

processo contribuiu. Teve uma modelo de apresentação

que trouxeram e que nesse ano pretendem estimular isso

nos próximos anos. Com relação a SEMAG, SESAU, SEDUC,

os Secretários trarão suas apresentações com

detalhamento de suas ações para 2018. E essa ação est{

sendo cobrado pelo Prefeito Joaquim Neto. Será la

algo inédito na cidade que é o livro do planejamento

estratégico. Que são os planejamentos estratégicos da

cidade até 2020. lunto com a comissão de orçamento

do orçamento nas reuniões
.losE ctuortR.ü. D.ü. stlVL.lúutoR
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sistema de abastecimento de água. Sabemos que foi o

Governo de Paulo César que sucateou o SAAE. Mas

precisamos fazer ações mais efetivas nessa direção. Sugeri

que na apresentação dos quadrimestres que pudéssemos

nas principais áreas das Secretárias trazer o quadro de

detalhamento de despesas. E daria uma possibilidade

didática de cada pasta. Porque como politico e cidadão não

podemos torcer para que as coisa derem errado. Obrigado!

O Sr. Presidente registra a ausência do Vereador

Robefto Torres, em viagemr êffi seguida passa a

palavra ao Vereador Luciano Almeida, diz: que

esteve na SEMAS, para tratar de algumas Emendas

direcionadas para Apae, Lar de Idosos, e algumas

Instituições como Anjos de Quatro Patas, Recanto de Paz,

e no dia 10 de dezembro está se encerrando o ano fiscal. E

essas entidades não poderão receber esses recursos por

problemas nas documentações. E faço um apelo aos Srs.

Secretários que esses recursos de execução já entrem no

inicio do ano de 2018. Obrigado! Responde o Sr. Tácio

Lobo Secretário de Planejamento e Orçamento,

tiveram dificuldade orçamentária. E
.losÉ c.*r^orlnÃ. D.ü. stlVt .lúruoR
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quadrimestres. Com relação às Emendas Individuais é uma
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modalidade junto com orçamento. É uma realidade da LOA

de 2018. No ano passado foram deixado buraco de gestão,

e tivemos algumas informações que foi difícil de ser

encontradas, a exemplo foi o balanço do município que

teve algumas alterações no inicio de ano. E essa apuração

só conseguimos fazer em outubro. Da Fonte 0, não teve,

tivemos superávit de Fonte especificas para aplicação na

educação. com relação às diretrizes estratégicas para o
orçamento garantimos que população terá acesso a todos

os serviços básicos com qualidade. com relação ao Hospital

Municipal focado em cirurgias letivas, e uma demanda que

existe, a modalidade de viabilizar é através de parcerias.

obrigado! o sr. presidente passa a palavra ao sr.
Elinaldo - Presidente da UARA, sr. presidente, srs.
vereadores. Gostaria de saudar a Mesa na pessoa do

Presidente Interino José cleto, e os demais aqui presentes.

E dizer que seria interessante que fosse feíta a exposição

de todas as secretárias, e mais interessante para nós

agricultores é a secretária de Agricultura. porque dia

hos da UARA, e foí acrescentada
.rosÉ c*malR.[. DÀ suV*.1úmon
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Porque foi um decreto de congetenciamento aonde todas

as despesas tinha que ser revisadas. Com relação à saúde,

vocês terão a oportunidade de conhecer o Plano

Estratégico, aonde poderão acompanhar as metas das

áreas temáticas diretamente ligadas a LOA. Hoje na saúde

o município possui 28 equipe de atenção básica que dar

uma cobertura de mais ou menos 600/o. E esperemos que

em 2020 é que tenhamos 92o/o da atenção básica em

Alagoinhas. Esperamos que no último ano de mandato com

92o/o de cobertura. Com relação ao Hospital Municipal de

Alagoinhas quando se fala em um hospital se preocupa por

ser um equipamento público de relevância de investimento

e de custeio. Mas vamos ter esse equipamento com a

modalidade diferenciado. Com relação ao SAAE realmente

estava sucateado, mais Gal - Engenheira Sanitarista passou

o diagnostico de SAAE com relação a sua cobertura que é

Ito/o. E temos projeto para SAAE junto ao Governo Federal

para a ampliação dessa cobertura. Em quatro anos é pouco

para resolvermos esses problemas. Vamos conseguir

entregar em 2020 um cenário totalmente do q

20L7. Com a palavra o V
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Metas um milhão e duzentos mil reais. Quais as metas com

relação à zona rural? Desde já gostaria de agradecer alguns

Vereadores Jorge Gonçalves, Juracy Ferreira, Ozeas

Menezes, Çu€ colocaram suas emendas votadas para Zona

Rural. Espero que todos os Vereadores sejam sensÍveis

para o próximo ano. E dizer que o Vereador Luciano Sérgio

está sendo um parceiro da UARA. Obrigado! Responde o

Sr. Daniel Grave - Secretário de Fazenda, e diz: ao

Vereador Thor de Ninha com relação ao excesso de

arrecadação. Dizer que os municípios da Bahia teve um

acréscimo esse ano de repasse do Governo Federal que é o

FPM. Parabenizo ao Secretário Tácio Lobo pela sua

apresentação didática. O excesso de arrecadação se dá na

fonte especifica. Se houver excesso de arrecadaÇão, se

houve uma previsão de recursos, só pode gastar na rubrica

específica. Se no FUNDEB houver o excesso de arrecadação

não poderei usar em outra área. Existe uma previsão até 20

de dezembro mais pode se estender por mais dias.

Mas sobre a questão financeira foi feito o dever de casa

primeiro semestre. Por isso as Emendas dos Vereadores

não pode ser executadas na i

ro rosÉ. c*lDErRÀ on su.Vn lútton
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Francisco Ribeiro "Thor de Ninha", pergunta: quais os

critérios de sugestões (Comunidades rurais) da UARA para

se encaixar no orçamento de 2018? Responde Sr' Tácio

Lobo, dizz que o Secretario Geral Almeida detalhou esse

recursos em reunião na UARA, junto com o Prefeito

Joaquim Neto alinhando com a SEMAG e SESEP, para

aonde seria aplicado esses recursos. Com a palavra o Sr.

Reginaldo - Morador do Rio Branco, faz uma breve

saudação. E dizer que lamenta a ausência dos Vereadores

que não justificaram a ausência. Todos os Vereadores

tiveram voto no Rio Branco e só um Vereador destinou

Emenda para nossa comunidade. Gostaria que os

Vereadores se sensibilizasse com o pessoal da zona rural,

porque é dessa região que alimenta essa cidade. Sou

agricultor familiar e estou no campo de apicultura tendo

uma Associação organizada que necessita de recursos.

Obrigado! O Sr. Presidente responde ao Sr. Reginaldo

que justificou as ausências dos Vereadores, e diz

que fez Emendas para o Distrito de Boa União e não,

dido, em seguida passa a palavra

Gonçalves, Sr. Presidente,
.losÉ c*.loulR.*. D.ü. suV* .lútuon
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Vereadores. Gostaria de saudar a Mesa na pessoa do

Presidente em exercício, parabenizar ao Secretário Tácio

Lobo pela apresentação, e em nome de Tácio saudar a

todos os Secretários presentes. Fiquei feliz quando vir na

peça orçamentária com a garantia de 20o/o para área da

saúde. Sou filho da região do Espinho, e tenho tido

cuidado de colocar Emendas que beneficiará a zona rural.

Tive uma reunião da região do Pindobal e garantir que

colocaria Emenda para comprar uma maquina para aquela

comunidade. Gostaria de pedir para o Secretário Geraldo

para que fizesse um levantamento dos custos dessa

maquina, para que pudéssemos compra-la através de

Emenda. Gostaria de saber do Secretário Tácio Lobo quanto

se paga de pessoal, anualmente, na Secretária de

t

tt
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Comunicação? Responde Sr. Tácio, com relação a

comunicação dois milhões e trezentos mil Com

palavra Vereador Jorge Gonçalves, e diz: ao Sr. Zeca

que colocou em sua Emenda no Valor de 50

iluminação da zona rural. Mas esse valor não

à Secretária. E perguntar ao Secretário que

mil reais para

que estará garantido para o próximo
À.NToNro;osÉ, c*r-orrRÀ DÁ. suVt .lúrtot
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Porque se for precisar de suplementação todos os

vereadores estarão de acordo para colocar em votação.

Então é mais um ganho para Secretária de Agricultura.

Tenho cefteza que estamos tendo o cuidado especial para

Secretária de Agricultura. Gostaria de parabenizar ao corpo

técnico da Prefeitura e todos os Secretários presentes nesta

audiência. Obrigado! O Sr. Presidente pergunta ao

Vereador lorge da Farinha se a Emenda é Individual

ou Coletiva com relação a maquina? Responde o

Vereador Jorge Gonçalves, diz= que é uma emenda que

vai fazer ao orçamento. E não vejo problema se outros

Vereadores assinarem essa Emenda. Porque sendo

individual o recurso é pouco. Irá direcionar o recurso para

SEMAG. Com a palavra o Vereador Luciano Sérgio,

diz: que gostaria de aprofundar ao debate, e dizer a

Policlínica do Governo do Estado vai ser instalada no

próximo ano. Teremos a Faculdade Medicina que terá que

ter um hospital. O meu sonho que alguem que defende a

saúde que um dia alcance 70o/o na atenção básica.

Considerando os planos de saúde, e funcionar tem

teria de fato o serviço de promoção
.üNToNro losú. cnmu,n* on suV*..1Úwton
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prevenção no nível "top". Ainda com o aspecto do Governo

Golpista que quer derrubar a saúde da família. Então o que

o Sr. Daniel com a cobertura de 92o/o não vai ser uma coisa

fácil. Eu torço. Se conseguir, vou fazer aS honrarias ao

Governo. Essa questão do custeio na saúde é algo que o

preocupa bastante. Porque, infelizmente, a saúde não é

tratado como a politica do bem comum, mais sim como um

negocio. Quem está do lado do Gestor sofre muito com

essa situação. Continua dizendo que o Prefeito deveria

repensar essa estratégia. Na fala de Reginaldo com relação

aos Vereadores não existe a possibilidade em todos os

debates da Casa os Vereadores estarem presentes. Mas

acha que eSSa cobrança extremamente importante. Com

relação à Emenda não temos como repartir os recursos

entre aS comunidades rurais, cada um acaba conduzindo

para sua maior área de atuação. Foi criada a Secretaria de

Agricultura e não tinha a referência agricultura familiar, e

quem criou foi a Câmara de Vereadores. Graças a Câmara

eSSeS recursos previstos no orçamento no valor

(trezentos e seis mil) . E fazer a critica

isibilidade do carimbo nas Emendas coi
ÀrmoNto JosÍ c*los,IB.*. DÀ. suV*.lÚtttton
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tínhamos no Governo Paulo César. Obrigado! O Sr.

Presidente passa a palavra ao Sr. Geraldo Almeida -
Secretário de Agricultura, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Gostaria de saudar a Mesa na pessoa do

Vereador Cleto (Presidente Interino) e os demais presentes.

E dizer os Vereadores que são necessários realmente o

reforço através das Emendas Parlamentares, principalmente

nas estradas rurais. Quando assumimos a Secretária de

Agricultura estava numa situação bastante delicada. Porque

aS estradas rurais estavam destruídas. Durante o período

de oito anos do Governo anterior só fizeram um paliativo

nas estradas, trazendo ag rava mento ma ior daq uelas

localidades. Então através dessas Emendas vamos ter

recurSoS para reconstruir eSSaS estradas. O Prefeito

também tem dado sua contribuição dando um aporte de

um milhão de reais, para recuperação das estradas. Com

relação ao Estevão, Calú, Papagaio, Saco da Lagoa, seria

interessante que oS vereadores aporte recursos para que

fazer uns dois poços artesianos. Entreguei aos

documento sugerindo pra aonde poderia

suas Emendas Parlamentares. O
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Com a palavra o Sr. Presidente, diz: que iá

comprometeu através de Emenda com comunidade de

Ladeira Grande, no Rio Branco, que sofre bastante com o

abastecimento de agua. Através dessa Emenda se cavaria

um poço artesiano para acabar com o sofrimento daquela

comunidade. O Sr. Presidente passa a palavra ao

Vereador Caio Ramos, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Gostaria de saudar a todos na pessoa do Sr.

Secretário Tácio Lobo, e os demais presentes. Desde já

quero parabenizar a todos da Secretária de Planejamento

fazendo um trabalho diferenciado acoplado junto a

Secretária de Fazenda. E dizer que estamos aqui para

colaborar com o Governo aprovando a Lei Orçamentária

Anual de forma melhor para o Executivo de nossa cidade.

Obrigado! O Sr. Presidente registra a presença da

Professora Irací Gama - Vice Prefeita do Município,

e Secretaria Municipal de Cultura, Espofte e

Turismo, em seguida passa a palavra ao Sr. Tácio

para suas Considerações Finais. Gostaria de

agradecer pelos questionamentos de todos. Com relaçã

zona rural vale ressaltar que o Secretári
,t
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Agricultura Geraldo Almeida percebeu essa demanda e essa

importância e essa priorização que deve ser dada para zona

rural. E essa viabilização o Prefeito Joaquim Neto iá

autorizou no valor de um milhão, cento e quarenta mil reais

de Fonte 0. Sobre as questões das Emendas do exercício de

20L7, não póstera para 2018. Mas essa indicação vale

como referência para as Secretárias. Com relação atenção

básica chegar aos 92o/o até 2020, é um sonho muito bem

colocado pelo Secretário Daniel Grave. Se mais gostaria de

Agradecer a todos os presentes. Obrigado! Nada mais

havendo, o Sr. Presidente e, em nome de Deus,

encerrgu os trabalhos. Para constar, foi a lavrada a
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