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Ata da 3ª 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 19ª Legislatura, 

realizada no dia 02 de junho de 

2022.   

 

 

 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e 

dois, às 10:26 horas, 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 terceira Reunião e Audiência 

Pública promovida pela Comissão Permanente de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização (CFOF) deste Legislativo, referente à 

primeira Etapa, do segundo Período, da décima nona Legislatura, 

convocada com o objetivo de avaliar e discutir o Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao Exercício de 2023, em 

atenção à Lei 101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu 

artigo 48. Após declarar aberta a presente Audiência, cuja Mesa 

contou com as presenças do secretário municipal da Fazenda, senhor 

Expedito Elói; do secretário municipal de Planejamento, senhor 

Carlos Brito e do senhor Luiz Ivan dos Santos Silva, técnico da 

Secretaria Municipal de Planejamento. Cabe registrar que a exceção 

dos vereadores Edvaldo Lima dos Santos e Luciane Aparecida Silva 

Brito Vieira, compareceram os edis Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda 

Morais, Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José 
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Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, José Marques de 

Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, 

Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio dos 

Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, 

Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da 

Silva Santos. O Presidente desta Comissão, Vereador Jurandy da 

Cruz Carvalho, declarou aberta a presente Audiência Pública e 

concedeu a palavra ao edil José da Costa Correia Filho que em 

nome da CFOF saudou os presentes e disse estar feliz em fazer parte 

da comissão e apresentar o Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Ressaltou a capacidade técnica da equipe da 

Secretaria de Planeamento e da sua assessora, Drª Gleice, que será 

uma das palestrantes desta audiência. Lembrou que no ano passado 

não houve oportunidade de discutir o referido projeto. Destacou a 

presença dos vereadores em especial os da oposição. Em Pela 

Ordem, o vereador Josse Paulo Pereira Barbosa, elogiou a gestão do 

secretário municipal da Fazenda, Sr. Expedito Elói.  Em seguida, foi 

condida a palavra ao senhor Luiz Ivan dos Santos Silva que após 

saudar a todos lembrou que a LDO faz parte do orçamento brasileiro 

para todos os entes federativos atrelados ao Plano Plurianual e a Lei 

Orçamentária Anual com o advento da Constituição Federal de 

1988. Frisou que a LDO está citada no artigo 114 da Lei Orgânica 

tendo como objetivo apresentar metas e prioridade da vida pública e 

orientar o planejamento orçamentário. Frisou ser um documento 

técnico constante na Lei de Responsabilidade Fiscal. Destacou o 

anexo de metas fiscais. Relatou que a LDO contém sete capítulos 

com metas e riscos fiscais. Disse que as metas ficais são balizadas 

nos cenários macroeconômicos definidos pelo Banco Central tal 

como a previsão de inflação e o Produto Interno Bruto (PIB). 

Prosseguindo, o senhor Carlos Brito justificou a presença do 

orador anterior devido a sua capacidade técnica. Em Pela Ordem, o 

edil Jhonatas Lima Monteiro disse que os seus questionamentos 

precediam da apresentação. Pois, gastaria de saber a escolha de 
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formatação da LDO que a administração municipal escolheu. Em 

Pela Ordem, o edil Ivamberg questionou se havia modificações em 

relação a LDO do ano passado. Em resposta, o senhor Carlos Brito 

disse que o projeto foi elaborado seguindo o que é praticado no País. 

Lembrou que foram feitas audiências públicas e as sugestões foram 

acatadas. Quanto ao questionamento do edil Ivamberg dos Santos 

Lima, o secretário ponderou que algumas sugestões foram 

acrescentadas e outras não foram admitidas por não estarem em 

conformidade com a legislação. Pois, o sentido das audiências é 

aprimorar a legislação. O edil Jhonatas Lima Monteiro questionou 

quais seriam as prioridades da lei orçamentária. Pois, ao ler a peça 

que foi reproduzida, as mesmas prioridades foram apresentadas. 

Questionou se nenhuma prioridade foi acatada. Pois, o texto é muito 

genérico. Questionou os mecanismos de participação popular na 

elaboração dos orçamentos. Defendeu a participação da população 

de forma decisiva. O edil Fernando Dantas Torres após saudar os 

presentes disse que a LDO é uma previa do orçamento. Confessou 

que como é uma lei polêmica tem cautela ao analisá-la. Questionou 

se há indicação para a construção do Hospital Municipal.  Pois, foi 

uma promessa de campanha. Ao responder as questões, o Sr. Carlos 

Brito disse que a LDO é genérica por ser uma peça técnica. Quanto 

a participação disse que dificilmente terá um público razoável. O 

edil Fernando Dantas Torres disse que se houvesse divulgação o 

público viria. O secretário Carlos Brito sinalizou que a LDO é 

pública, pois é analisada por esta Casa. Afirmou que no PPA consta 

a construção do hospital em 2024 conforme foi aprovado por esta 

Casa Legislativa e constará na LDO de 2023. O vereador Fernando 

Torres disse que antes das eleições podem tudo e está cansado de 

políticos que prometem e não cumprem. Mas, defendeu o corpo 

técnico da Prefeitura nas pessoas dos secretários presentes. Depois 

vem as dificuldades. O Sr. Carlos Brito disse que a capacidade de 

investimento da Prefeitura é muito baixa em comparação com os 

demais municípios com mais de 600 mil habitantes. Ele ressaltou a 
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necessidade premente de buscar novas empresas para gerar empego 

e renda. Criticou a política industrial do Estado que concentra as 

fábricas em Camaçari. Logo após, foi concedida a palavra ao edil 

Josse Paulo Pereira Barbosa que classificou o governo municipal 

de ilusório. Pois, não cumprem as leis aprovadas por esta Casa, a 

exemplo da Lei Orçamentária Anual (LOA). Disse que o prefeito 

brinca de administrar, porém teria como recuperar o tempo perdido. 

O Presidente desta Audiência solicitou que os oradores se 

ativessem ao tema proposto, LDO. Continuando, fez uso da palavra 

o edil Silvio de Oliveira Dias que salientou que a palavra final das 

leis passa por esta Casa. Cujas modificações não são aceitas pelo 

Executivo Municipal. Salientou que um governo competente se 

adequa ao que foi proposto pelo Parlamento. Defendeu uma 

convivência harmônica entre os poderes. Questionou por que foram 

retiradas as consultas públicas. Também questionou a autorização de 

contratação com órgãos externos sem a autorização do Legislativo. 

O Sr. Carlos Brito assinalou que as ausências de autorizações 

visam agilizar as contratações. Frisou que há prerrogativas do 

Executivo e que o Legislativo não pode abusar de legislar. Lembrou 

que uma emenda proibiu a realização de convênios de qualquer 

natureza. Esclareceu e questionou que o Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente tem caráter deliberativo e ao fazer um 

convênio com o Dispensário Santana teria que consultar a Casa da 

Cidadania? Colocou-se a disposição para discutir as mudanças e que 

cada um dos poderes reconheça os seus limites. Advertiu que sem 

projetos, a administração municipal não vai para lugar nenhum. 

Citou que não há arquitetos na administração para dar conta dos 

projetos e que eventualmente o governo precisa contratar. O edil 

Silvio de Oliveira Dias disse que nenhuma despesa pode ser criada 

sem autorização do Legislativo. Disse que as verbas suplementares 

podem ser enviadas e serão discutidas, aprovadas e que esta Casa 

não tem o intuito de atrapalhar o Executivo. Mas, não renuncia a 

prerrogativa do remanejamento ser de apenas 10% do orçamento. 
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Pois, um dos questionamentos do Tribunal de Contas dos 

Munícipios (TCM) é justamente a possibilidade da Prefeitura poder 

remanejar 80% do orçamento. Por sua vez o secretário questionou 

qual o Munícipio brasileiro que tem apenas 10% de remanejamento? 

O parlamentar Emerson Costa dos Santos classificou 80% de 

remanejamento como uma aberração. O edil Jhonatas Monteiro 

informou que em média, o remanejamento é de apenas 20% do 

orçamento. O Presidente desta Audiência propôs que fosse 

elaborado um rol de questionamentos e fossem encaminhados a 

equipe técnica da Secretaria de Planejamento. O vereador Jhonatas 

Lima Monteiro disse que os vereadores não podem abrir mão de 

propor alterações. Pois não houve aprendizado do Executivo, que 

enviou a LDO com restrições de participação popular. Propôs mais 

discussão e participação popular que não está incluída no texto. Mas, 

sinalizou que houve um aprendizado quanto ao impacto da discussão 

da LOA que prevê a garantia do Executivo utilizar 1/12 avos do 

orçamento. Pois, foi utilizada como base no texto enviado para esta 

Casa. O Presidente desta Audiência propôs como acordo a vinda do 

senhor Luiz Ivan dos Santos Silva para sanar das dúvidas técnicas 

com os vereadores e suas respectivas assessorias. Em Pela Ordem, 

o edil Valdemir da Silva Santos disse que neste sentido enviou 

Requerimento convidando as secretarias para uma conversa e dirimir 

dúvidas junto aos vereadores a respeito da LDO. Pois, há muitas 

questões de interpretação que podem ser esclarecidas. Em Pela 

Ordem, o vereador Ivamberg dos Santos Lima salientou que há 

questões que não são inconstitucionais e se repetiram na LDO a 

exemplo do limite de remanejamento. O Presidente desta Audiência 

lamentou a ausência de vereadores, pois depois ficam sem entender 

os procedimentos a serem seguidos. Criticou as ausências dos edis 

Fernando Dantas Torres e Josse Paulo Pereira Barbosa. Disse que o 

senhor Ivan é um técnico da Prefeitura e entra governo e sai governo 

e ficará no cargo para assessorar os gestores e também a está Casa. 

Antecipou que na próxima segunda-feira, o senhor Ivan está nesta 
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Casa a disposição dos parlamentares. O edil Jhonatas Lima Monteiro 

questionou se seria possível ter acesso aos relatórios das audiências 

públicas realizadas pelo governo municipal. O secretário Carlos 

Brito afirmou que o relatório está disponível na Secretaria de 

Comunicação Social e que será enviado à esta Casa Legislativa. 

Prosseguindo, o Presidente desta Audiência Pública, facultou o uso 

da palavra pelos membros da Mesa Diretiva para que procedessem 

as suas considerações finais. 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, José Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo à disposição 

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


