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Ata da 5ª Audiência Pública da 

Comissão Permanente de 

Finanças, Orçamento e 

Fiscalização da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, 

referente à 2ª Etapa, do 2º 

Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 20 de dezembro 

de 2022.   

 

 

 

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

e dois, às dez horas e três minutos, 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 quinta 

Audiência Pública da Comissão Permanente de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização deste Legislativo, referente à segunda 

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

através do Requerimento nº 258/2022, de autoria da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização – CFOF, com o objetivo de 

discutir sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023 e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal – Lei nº 101/2000. A Mesa desta 

Audiência foi composta pelo edil Jurandy da Cruz Carvalho, 

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização – 

CFOF; pelo Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Expedito 

Campodônio Eloy, e pelo Secretário Municipal de Planejamento, Sr. 

Carlos Alberto Oliveira Brito. Vale registrar que os seguintes 

vereadores estavam presentes: José da Costa Correia Filho, Edvaldo 

Lima dos Santos, Eremita Mota de Araújo, Flávio Arruda Morais, 

Ivamberg dos Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro 
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Rocha, Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Ferreira Dias, 

Luiz Augusto de Jesus, Emerson Costa dos Santos, Marcos Antônio 

dos Santos Lima, Petrônio Oliveira Lima, Pedro Cícero Marcenio 

Silva, Ronaldo Almeida Caribé, Sílvio de Oliveira Dias, Valdemir 

da Silva Santos e José Marques de Messias. Na sequência, o 

Presidente da Mesa, edil Jurandy da Cruz Carvalho, declarou aberta 

a presente Audiência Pública e solicitou que o vereador José da 

Costa Correia Filho fosse à tribuna para proceder à saudação inicial. 

Desta forma, o edil José da Costa Correia Filho solicitou aos edis 

compreensão e engajamento para que a Lei Orçamentária Anual - 

LOA 2023 pudesse ser aprovada com brevidade. Lembrou que, 

durante a apreciação da LOA deste ano, ocorreram muitas 

intercorrências que prolongaram as discussões e atrasaram as 

votações. Em seguida, a palavra foi concedida ao vereador José 

Carneiro Rocha, que afirmou que, se necessário fosse, seguiria ao 

Ministério Público a fim de solicitar a apreciação da Lei 

Orçamentária Anual – LOA 2023 durante o mês de janeiro do ano 

subsequente. Oportunamente, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho, 

no comando dos trabalhos, frisou que a Lei Orçamentária Anual - 

2023 foi encaminhada pelo Poder Executivo para esta Casa desde o 

mês de setembro, de modo que as comissões deveriam ter recebido a 

proposição anteriormente a fim de exarar os devidos pareceres. Em 

Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos destacou que desejava 

ouvir os esclarecimentos dos Secretários Municipais de 

Planejamento e da Fazenda. Logo após, franqueou-se a palavra ao 

Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Expedito Eloy, que, na 

oportunidade, discorreu sobre a previsão orçamentária municipal do 

ano de dois mil e vinte e três, bem como acerca das dificuldades 

financeiras por conta da inflação. Comentou sobre a oportunidade de 

esclarecer, na presente Audiência, questões relativas à receita 

municipal e ao orçamento do ano subsequente, assim como teceu 

breves comentários sobre as proposições relativas à solicitação de 

suplementação orçamentária. Posteriormente, o edil Ivamberg dos 
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Santos Lima questionou o Secretário Expedito Eloy acerca da 

porcentagem de crescimento anual do orçamento feirense. Em 

seguida, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho indagou qual foi o 

montante de remanejamento orçamentário para a Secretaria 

Municipal de Saúde. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos 

Santos sugeriu que o Secretário Municipal de Planejamento, Sr. 

Carlos Brito, fizesse uso da palavra à tribuna. Sendo assim, 

concedeu-se oportunidade de pronunciamento ao Secretário 

Municipal de Planejamento, Sr. Carlos Alberto Oliveira Brito, 

que, na oportunidade, salientou que a aprovação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO assegurava a elaboração da LOA e informou 

que a Secretaria Municipal de Planejamento solicitava às demais 

secretarias uma previsão orçamentária relativa às despesas de cada 

pasta a fim de que, deste modo, as Secretarias Municipais de 

Planejamento e da Fazenda projetassem as despesas municipais. 

Salientou que a previsão orçamentária foi feita com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e registrou que a 

saúde e a educação utilizavam cerca de cinquenta e cinco por cento 

do orçamento municipal. Destacou que Feira de Santana tinha um 

orçamento de uma cidade com cerca de trezentos mil habitantes 

quando a realidade populacional era diferente e mencionou outros 

municípios brasileiros cuja realidade orçamentária era diferente de 

Feira de Santana. Comentou, ainda, sobre o orçamento estadual e 

declarou que, recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE publicou o Produto Interno Bruto - PIB de Feira 

de Santana ao destacar que a carga tributária deste município era 

injusta. Frisou a importância da suplementação orçamentária. Por 

fim, afirmou que estava à disposição dos vereadores para esclarecer 

qualquer dúvida. Oportunamente, o edil Jurandy da Cruz Carvalho 

convidou a Dr. Gleice Kelly, advogada e assessora do vereador José 

da Costa Correia Filho, para adentrar ao Plenário. Na sequência, o 

edil Jurandy da Cruz Carvalho, Presidente da CFOF, concedeu 

oportunidade para que os vereadores presentes fizessem perguntas 
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ao Secretário Municipal de Planejamento e ao Secretário Municipal 

da Fazenda. Sendo assim, o edil Ivamberg dos Santos Lima 

questionou, novamente, os secretários municipais acerca da 

porcentagem de crescimento anual do orçamento feirense, bem 

como solicitou esclarecimentos sobre o superávit. Indagou, ainda, 

qual foi, efetivamente, o orçamento do ano anterior ao salientar que, 

durante a apreciação da suplementação orçamentária, mencionaram 

um valor referente ao superávit, entretanto, houve uma confusão 

porque não se sabia ao certo o valor deste. Vale registrar que, 

oportunamente, todas as dúvidas foram dirimidas com as devidas 

explicações e os Secretários Municipais de Planejamento e da 

Fazenda comentaram sobre a importância de atender às necessidades 

da população feirense. Em seguida, o Secretário Municipal da 

Fazenda, Sr. Expedito Eloy, concedeu informações sobre o 

superávit, bem como mencionou os valores destinados a cada 

secretaria municipal e a legalidade do remanejamento orçamentário 

a fim de garantir a continuidade dos serviços ofertados pelo 

município. Comentaram, ainda, sobre a previsão por excesso de 

arrecadação e destacou que as matérias referentes à suplementação 

orçamentária foram encaminhadas para esta Casa desde agosto do 

ano em curso. Frisaram, ainda, que os detalhamentos técnicos 

também foram disponibilizados para este Legislativo a fim de 

auxiliar os parlamentares. Em Pela Ordem, o edil José da Costa 

Correia Filho sugeriu que os assessores discursassem a fim de 

apresentar possíveis esclarecimentos ou explicações. 

Oportunamente, o Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Expedito 

Eloy, também comentou acerca do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS. Em seguida, o vereador Jhonatas 

Lima Monteiro indagou sobre a suplementação orçamentária ao 

frisar que os vereadores tinham o dever de fiscalizar as ações do 

Poder Executivo e preservar o erário público. Comentou sobre as 

despesas previstas e o remanejamento orçamentário ao questionar 

quais eram as prioridades do Governo Municipal em relação ao 



  

  

Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania 

 RDAP CFOF 202205 

crescimento nominal e ao crescimento real. Mencionou a Secretaria 

Municipal de Políticas para Mulheres e a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico ao indagar se, caso estas sejam alvo de 

alguma emenda, qual seria a margem de modificação orçamentária. 

Discorreu, ainda, sobre o dinamismo econômico de Feira de Santana 

e questionou o que estava proposto para a arrecadação municipal, 

bem como se, no ano subsequente, a alíquota relativa ao aumento 

salarial de servidores municipais estava prevista no orçamento. Na 

sequência, o Secretário Expedito Eloy comentou sobre as 

determinações do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM e do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ ao mencionar o alcance da base 

tributária e o crescimento real deste município. Logo após, o edil 

Jhonatas Lima Monteiro indagou se a previsão orçamentária do ano 

subsequente considerava algum incremento fruto de um projeto de 

lei que alterava o regime previdenciário dos servidores municipais. 

Questionou, ainda, o que implicou o aumento real da previsão 

orçamentária. Em resposta, o Secretário Expedito Eloy informou que 

a Secretaria Municipal da Fazenda passou a catalogar as 

propriedades do poder executivo municipal e informou que era 

possível alienar os imóveis a fim de assegurar o pagamento dos 

salários dos servidores municipais, se necessário fosse. Na 

sequência, o Secretário Carlos Brito comentou sobre a previsão 

orçamentária das secretarias municipais e salientou que previa-se a 

discussão e a aprovação da LOA do ano subsequente nesta Casa. 

Neste momento, o edil José da Costa Correia Filho assumiu o 

comando desta Audiência Pública e questionou ao Gerente 

Legislativo, Sr. Eduardo Pimentel, o prazo para aprovação da LOA 

do ano subsequente.  Em Pela Ordem, o vereador Edvaldo Lima 

dos Santos comentou sobre o prazo legal para a elaboração das 

emendas à Lei Orçamentária Anual 2023. Na sequência, o vereador 

Jurandy da Cruz Carvalho assumiu o comando da Mesa desta 

Audiência e frisou que o prazo para a CFOF apresentar os pareceres 

à LOA 2023 encerrava no dia vinte e três do mês em curso. Em Pela 
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Ordem, o vereador Jhonatas Lima Monteiro salientou que a LOA 

deveria ser devidamente analisada para evitar futuros problemas. 

Disse que, após a publicação do parecer, havia prazos para 

discussões, acolhimento de emendas e elaboração dos pareceres a 

estas. Na sequência, o edil Jurandy da Cruz Carvalho salientou que a 

CFOF seguirá os prazos legais. Em seguida, nada mais havendo por 

tratar, o Vereador Jurandy da Cruz Carvalho, Presidente da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização desta Casa, 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada esta audiência. 

Para constar, eu, Dayana Jones Nascimento de Jesus Fontes, 

Redatora de Debates, lavrei a presente Ata, que segue assinada.  


