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Ata da 2ª Reunião e Audiência 

Pública da Comissão 

Permanente de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana, referente à 1ª Etapa, do 

2º Período, da 19° Legislatura, 

realizada no dia 31 de maio de 

2022.   

 

 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte 

e dois, às 14:55, no Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de 

Santana, situada à Rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, 

Estado da Bahia, realizou-se a segunda Reunião e Audiência Pública 

da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

deste Legislativo, referente à primeira Etapa, do segundo Período, da 

décima nona Legislatura, convocada em conformidade com o Artigo 

9", Parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 101/2000 Lei de 

Responsabilidade Fiscal e com a publicação feita por esta Casa da 

Portaria 184/2022, com o objetivo de Avaliar o cumprimento das 

Metas Fiscais do Poder Executivo, referente ao exercício do 1° 

(terceiro) quadrimestre do ano de 2022. Na forma regimental, o 

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, edil 

Jurandy da Cruz Carvalho, declarou aberta a presente audiência, em 

conformidade com a Portaria 184/2022 que a convoca. 

Prosseguindo, fez o registro das presenças dos Vereadores Ronaldo 

Caribé, Vice-Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização, José Carneiro Rocha e Silvio Oliveira Dias, bem como 

destacou as seguintes presenças: Sr. Expedito Eloy – Secretário 
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Municipal da Fazenda, Sr. Anilton Santana Melo- Assessor Especial 

da Secretaria Municipal da Fazenda, Sr. Diego Santana, Chefe de 

Gabinete da Secretaria da Fazenda, Sr. Flávio Natalício Barbosa 

Técnico de TI desta Câmara, Sr. Márcio José Garcez Vieira 

Fotógrafo, Sra. Paula Macedo - Redatora de Notícias, além de 

representantes da imprensa local. Em seguida, o Presidente desta 

Comissão, Vereador Jurandy Carvalho, convidou o Secretário 

Expedito Eloy, bem como o Sr. Anilton Santana Melo para compor 

a Mesa desta Audiência, concedendo a palavra ao supracitado 

Secretário, que após saudar a todos os presentes, com o auxílio de 

"data show", procedeu à detalhada apresentação do Relatório de 

Avaliação de Cumprimento das Metas Fiscais, relativa ao 

1°(primeiro) quadrimestre do ano de dois mil e vinte e dois para 

o orçamento fiscal e da seguridade social, que constou de 

comparativo de metas versus o que foi realizado no 1° quadrimestre 

de 2022, seguido de detalhamento da Receita Tributária, da Receita 

de Contribuições da Receita de Serviços, das Transferências 

Constitucionais e Legais, outras Receitas Correntes e do 

comparativo das Receitas de Capital. Dando prosseguimento, ao 

longo da apresentação, também foram especificados, dentre outros, 

os valores relativos à receita corrente líquida, que foi de R$ 

1.368.110.558,13; no que se refere a despesa com pessoal ativo o 

limite legal foi: R$ 736.178.595,93; o limite prudencial: R$ 

699.369.666,13; limite de alerta: R$ 662.560.736,33 e as despesas 

com pessoal no valor de RS 632.547.382,38; pensionistas e 

inativos: o limite legal foi de R$ 164.173.266,98, tendo as despesas 

com os mesmos sido no valor de R$ 141.711.262,74. Outros valores 

também foram descritos no que se refere ao demonstrativo da dívida 

consolidada, assim como do resultado primário, que é a diferença 

entre as receitas e as despesas primárias, e o nominal, que representa 

a diferença entre o saldo da dívida fiscal liquida ao final do 

quadrimestre atual, e o saldo da dívida fiscal liquida ao final do 

quadrimestre anterior. Em seguida, finda a apresentação do relatório, 
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questionamentos foram formulados pelo Vereador Silvio Dias e 

devidamente respondidos pelo Secretário Expedito Eloy, que foi 

parabenizado pelo Vereador Ronaldo Caribé pela excelência do 

trabalho que realiza à frente da SEFAZ. Logo após, nada mais 

havendo por tratar, o Vereador Jurandy Carvalho, Presidente da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização desta Casa, 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada esta audiência. 

Para constar, eu, Verana Neves Porto, Redatora e Coordenadora do 

Setor de Redação e Atas, lavrei esta, que segue assinada.  


