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Audiência pública debate Lei de Orçamento Anual para 2020
Câmara de Vitória da Conquista Luis Carlos Dudé Coriolano Moraes David Salomão Nildma Ribeiro Álvaro Pithon

Comissão de Orçamento e Finanças

 19/11/2019 16:24:00

Foi realizada na manhã desta quinta-feira, 14, na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, uma audiência
pública para discutir a Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao ano de 2020. Participaram da reunião os
vereadores David Salomão (PRTB), Coriolano Moraes (PT), Luís Carlos Dudé (PTB), Nildma Ribeiro (PCdoB) e
Álvaro Pithon (DEM), alem de representantes de vários setores da Prefeitura Municipal, a exemplo de Vera
Santos Moreira (Gerente de Empenho da Secretaria de Saúde), Henrique Lima (representante da Secretaria de
Transparência) e Edinael dos Santos Pardim (técnico de Planejamento Orçamentário da Secretaria do Governo).

O primeiro a falar foi o vereador Luís Carlos Dudé, presidente da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final. Ele lamentou o plenário vazio para discutir o
orçamento. “A LOA para 2020 é importante e a audiência se faz necessária para
que as pessoas contribuam para a destinação correta do orçamento municipal”.
Lembrou que o papel da comissão é dar celeridade às discussões: “Nossa
responsabilidade é aprovar e entender o orçamento municipal”, e que em janeiro
de 2019 a cidade enfrentou problemas graves com as chuvas fortes. “Vimos ali a
nossa carência em relação à destinação de verbas para contingente emergencial. É
procedente que tenhamos algo mais alinhado sobre essas questões”, finalizou.

O vereador Álvaro Pithon parabenizou as Comissões de Legislação, Justiça e
Redação Final e de Finanças e Orçamento pelos trabalhos que ambas vêm
realizando e cobrou a presença dos 21 vereadores na discussão do orçamento
municipal.

Cori questionou a previsão de 20% para as questões
dos créditos suplementares e sugeriu que fosse
fixado o percentual de 15%. Outro aspecto tratado
pelo parlamentar foi a questão do montante
destinado à reserva de contingencia. “Conquista está em uma vertente de serra,
estruturada de uma forma que influencia bastante no período de chuvas. Acredito
R$ 1,5 milhão para a reserva de contingente não será suficiente, sugiro voltarmos
para R$ 3 milhões porque temos vários fatores envolvidos”, explicou, lembrando
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do abastecimento de água na zona rural que no seu entender é um dos fatores de risco e sugeriu fazer emenda
pelas comissões para esse aumento. Por fim, evocou o Artigo 8, questionando o citado “eventos fiscais
imprevistos”, e pediu detalhamento do texto do contingente emergencial para dar uma certa direção ao caso.

Edinael dos Santos Pardim – técnico de Planejamento Orçamentário da Secretaria do Governo - respondeu ao
vereador, explicando que essa é apenas uma questão formal. “Outros riscos entram nesse contingente
emergencial, como enchentes, seca, incêndios, coisas que não estão previstos”, e sobre os “fiscais imprevistos,
que se refere a qualquer mudança tributária na União e afeta diretamente o município, nesse caso poderá o
município utilizar a reserva de contingência”. Ele contou ainda que no detalhamento já existe um anexo na LDO
sobre riscos e providencias e propôs transpor para a LOA para se tornar uma peça única.

O presidente da Comissão de Finanças da Casa, David Salomão, encerrou a
audiência lamentando a ausência da sociedade e se comprometeu a divulgar mais
as próximas audiências para que a população possa participar. “Algumas coisas na
lei precisam ser discutidas”, afirmou, citando o valor alto de gastos com o
Gabinete Civil e propaganda, e em contrapartida “nada de gastos com saúde e
ação social”. Ele pediu explicações acerca dessas questões.
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Audiência pública debate LOA nesta terça
(19)

 Governo  
 Postado em 18 de novembro de 2019 as 14:56:13

Nesta terça-feira (19), será realizada uma audiência pública para tratar da Lei Orçamentária Anual (LOA), referente
ao exercício financeiro de 2020. A sessão pública será realizada no Plenário Carmem Lúcia, na Câmara Municipal,
às 9h.

O projeto de lei foi elaborado pela Administração Municipal e a Câmara de Vereadores, em conformidade com a
Lei Orgânica Municipal, realiza a audiência para que todos os cidadãos possam participar das discussões.

Conteúdo de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – PMVC disponível em /audiencia-publica-debate-loa-nesta-terca-19/ acessado em
23/03/2021 18:50:04
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BALANÇO 2019: Orçamento anual 2020 passou por vários debates na Câmara
Câmara de Vitória da Conquista Notícia Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final Comissão de Orçamento e Finanças

 20/01/2020 09:26:00

No final do ano de 2019, um dos temas que mais esteve presente nas discussões da Câmara de Vereadores foi a LOA 2020 – Lei
Orçamentária Anual de 2020. Como cumprimento de uma função primordial do parlamento, os vereadores puderam fiscalizar
com afinco, os destinos das verbas do município para este ano.

Após os debates na Casa do Povo, o prefeito Herzem Gusmão (MDB) sancionou a lei nº 2.380/2019, que estima a receita em R$
934.835.299,75, sendo 66.06% desses recursos, destinados ao Orçamento Fiscal e 33.94% ao Orçamento da Seguridade Social, e
fixa a Despesa do Orçamento Anual do município com os mesmos valores da receita.

Antes da tramitação da lei no parlamento, os vereadores realizaram audiências públicas para discutir o tema com a comunidade
e representantes de vários setores da Prefeitura e a atuação da Comissão de Orçamento e Finanças fez com que vários pontos
dentro do orçamento sugerido pelo Executivo recebessem uma maior atenção dos edis.

Durante o processo de aprovação da LOA, os vereadores discutiram possíveis alterações e remanejamentos na receita e despesa
do município, e se disponibilizaram mais uma vez para toda a fiscalização necessária na destinação dos recursos públicos de
Vitória da Conquista.

A lista detalhada do encaminhamento aprovado pelos parlamentares para o ano de 2020 pode ser conferido aqui.
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Câmara promove audiência pública sobre Lei Orçamentária
Anual de 2020
Câmara de Vitória da Conquista Notícia Luis Carlos Dudé Coriolano Moraes David Salomão

Comissão de Orçamento e Finanças

 18/11/2019 15:15:00

A Câmara de Vereadores promove na manhã desta terça-feira (19), mais uma audiência pública
para tratar da Lei Orçamentária Anual (LOA) ao exercício financeiro de 2020. O evento será aberto à
toda a população de Vitória da Conquista e será promovida pela Comissão de Finanças e
Orçamento da Casa, presidida pelo vereador David Salomão (PRTB) e que conta ainda com os
vereadores Prof. Cori (PT), relator, e Luís Carlos Dudé (PTB).

Entidades representativas de classe e associações do município também podem participar da
audiência, que acontece no Plenário Carmen Lúcia, às 9 da manhã.

A Câmara fica na Rua Coronel Gugé, 150, no Centro de Vitória da Conquista.
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Câmara realizará sessão na próxima segunda-feira, 23
Câmara de Vitória da Conquista Vereadores Sessão Ordinária Notícia

 20/12/2019 14:33:00

Será realizada na próxima segunda-feira, 23, às 9h, na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, uma sessão ordinária com o
objetivo de votar projetos ainda pendentes na Casa do Povo.   “Essa sessão será realizada para encerrar a votação da Lei
Orçamentária e de outros projetos que tramitam na Casa”, explicou o presidente da Casa, Luciano Gomes (PL).

Dentre as matérias em pauta está o Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 20 de 2019 (LOA), que estima a receita e fixa a
despesa do orçamento anual do município de Vitória da Conquista, para o exercício financeiro de 2020. A sessão é aberta ao
público.

 
Recesso parlamentar – O recesso legislativo (sessões) terá início no dia 24. As atividades retornam no dia 05 de fevereiro, mas a
Câmara Municipal funciona normalmente nesse período, respeitando o recesso do dia 24 de dezembro a 5 de janeiro.
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Pauta da sessão: Câmara discute orçamento municipal para 2020
Câmara de Vitória da Conquista Vereadores Sessão Ordinária Notícia

 13/09/2019 11:35:00

A sessão desta sexta-feira (13) foi marcada pelo debate de indicações, projetos de lei e homenagens. Os vereadores também
discutiram o projeto de lei 10/2019 do Executivo que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e o parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 

Durante a sessão também foi votado o projeto de lei que dispõe sobre a sinalização de trânsito da zona rural e placas de
sinalização das estradas dos distritos e povoados. Já o projeto que institui a semana de valorização da cultura da capoeira
recebeu parecer favorável. 

A Câmara também debateu o requerimento que convoca o secretário de Serviços Públicos, Luís Paulo Sousa Santos, e o
Coordenador José Marques, para apresentarem projeto a respeito do cemitério vertical anexo ao Cemitério do Kadija. Segundo a
Prefeitura, o projeto está em fase orçamentária

Além disso, a Casa homenageou, com moção de aplauso, a Mega Rádio, pelos seis de existência, e a Mostra Cinema Conquista
pela sua 14ª edição. 

Indicações
Vereador Ademilton Palmeira (PSC) –3 Indicações
Vereador Adinilson Pereira(PSB) – 4 Indicações
Vereador Álvaro Pithon(DEM) –1 indicação
Vereador Danillo Rodrigues (PCdoB)  – 1 indicação
Vereador David Salomão(PRTB)-2Indicações
Vereador Edivaldo Ferreira (MDB)  – 2 Indicações
Vereador Jorge Bezerra (SD)  – 4 Indicações
Vereador Luís Carlos Dudé (PTB)  – 4 Indicações
Vereadora Nildma Ribeiro (PCdoB) - 2 Indicações
Vereador Rodrigo Moreira (PP) - 4 Indicações
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Pauta: Sessão é marcada pela 1ª votação do projeto da Guarda Municipal e da LOA
2020
Câmara de Vitória da Conquista Vereadores Sessão Ordinária Notícia

 18/12/2019 11:59:00

A sessão ordinária realizada na manhã desta quarta-feira, 18, na Câmara Municipal, teve início com o uso da tribuna livre pelo
Senhor Durval César Costa Filho, para tratar de demandas sociais dos Bairros Jardim Valéria, Santa Terezinha, Morada Nova,
Jardim Copacabana I e II; e pelo Bombeiro Civil, Nilton Pereira dos Santos, Presidente ASBOC, para falar da sanção ao Projeto de
Lei 22/2017, que trata da obrigatoriedade da contratação do Bombeiro Profissional Civil pelas empresas, e sobre a realidade
desses profissionais, hoje, na cidade e região.

Dentre os projetos votados, o Projeto de Lei Complementar nº 7/ 2019, que institui a Guarda Municipal, dispondo sobre sua
estrutura administrativa e dá outras providências; e o Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 20/2019, que estima a receita e
fixa a despesa do Orçamento Anual do município de Vitória da Conquista, para o exercício financeiro de 2020.

Indicações em bloco em votação
Ademilton Palmeira (PSC)-3 indicações
Adinilson Pereira (PSB) -4 indicações
Álvaro Pithon (DEM) -2 indicações
Coriolano Moraes (PT)-1 indicação
Cícero Custódio (PSL) -4 indicações
David Salomão(PRTB)-2 indicações
Edivaldo Ferreira (MDB)-1 indicação
Jorge Bezerra (SD)-3 indicações
Luis Carlos Dudé (PTB)-4 indicações
Nildma Ribeiro (PCdoB)-1 indicação
Rodrigo Moreira(PP)-3 indicações
Sidney Oliveira(PRB)-1 indicação
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