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NOTÍCIAS PROCESSO LEGISLATIVO TRANSPARÊNCIA LEIS OUVIDORIA

VISITE A CÂMARA

AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO e LOA: Câmara recebe esclarecimento da prefeitura sobre
orçamento para 2018
Câmara de Vitória da Conquista Audiência Pública Arquivo

 23/11/2017 17:00:00

Nesta quinta-feira, 23, a Câmara Municipal de Vereadores realizou mais uma audiência pública
sobre o Projeto Lei do Plano Plurianual (PPA) referente a 2018-2021, e o Lei Orçamentária
Anual (LOA) do ano de 2018. Nesta terceira audiência para discutir o tema, Geanne Oliveira,
assessora especial governo municipal, prestou esclarecimentos e explicações sobre o projeto
apresentado, tendo como base os questionamentos dos vereadores no encontro anterior. A
audiência cumpre exigência regimental e foi proposta pela Comissão de Finanças e
Orçamento, que é composta pelos vereadores Rodrigo Moreira (PP) – presidente, Luciano
Gomes (PR) e Álvaro Pithon (DEM). Dentre os principais pontos debatidos estão:

Percentual de abertura de crédito suplementar em 30% - O Aumento criticado pelos
vereadores foi justificado pelo governo municipal com a afirmação que a proposta orçamentária apresentada foi elaborada levando em
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vereadores, foi justificado pelo governo municipal com a afirmação que a proposta orçamentária apresentada foi elaborada levando em
consideração a reforma administrativa que está sendo preparada e de ser aprovada e implementada nesse período. “Com isso, o projeto
de lei tratou de buscar autorizações que desburocratizar esse processo e agilizem sua efetivação”, afirmou Geanne.

O vereador Coriolano Moraes (PT) se posicionou contra o abertura do de 30% do crédito
suplementar. Ele acredita que quando isto é autorizado, a Câmara perde o seu papel. A
proposta do vereador é de um crédito suplementar de até 5%, e sempre que for preciso usá-lo
que o projeto seja enviado para análise do legislativo. “Aprovado uma porcentagem tão alta,
chega um momento que o prefeito começa a fazer decretos, anula ações sem passar pelo
debate, pela discussão na Câmara”, explica. “ A democracia precisa de uma relação de
equilíbrio entre os poderes”, defendeu.

Implantação da Guarda Municipal e Secretaria de Segurança Pública –  Outro ponto
destacado pelos vereadores foi a ausência nas metas e diretrizes do PPA destes dois
equipamentos citados. Segundo Geanne, apesar deste ser um compromisso o governo municipal, o mesmo entende que seria muito
precipitado incluir a criação da Guarda Municipal e da Secretaria de Segurança Pública no LOA 2018. Ela pediu a compreensão dos
vereadores e garantiu que na reforma administrativa constarão a criação destes órgãos.

Mesmo diante da justificativa da prefeitura, o vereador Rodrigo Moreira (PP) afirmou que
entrará com emenda para que os recursos para a criação da Guarda Municipal seja garantido
na LOA. “É uma promessa do governo, um compromisso. Devemos já deixar garantido que
será criada ano que vem”, disse.

O vereador Hermínio Oliveira (PPS) reforçou a necessidade da criação da Guarda e relatou que
cidades da região já conseguiram a implementação desse instrumento e com orçamento
garantido pela União. “Vamos procurar o prefeito, fazer uma reunião com as Comissões de
Fiscalização dos Atos do Executivo e de Legislação, Justiça e Redação Final, e pedir a
implantação da Guarda”, se comprometeu. O vereador Álvaro de Pithon ( DEM) também

acredita que o governo municipal atenderá a solicitação. “Esse sonho será realizado”, disse.

O vereador Gilmar Ferraz (PMDB) reforçou o
pedido, e completou dizendo que a Guarda deve
ter o nome daquele que no passado foi o mais
conhecido guarda municipal, Daniel Oliveira, pai do
vereador Hermínio Oliveira. “ Com muita honra ele
dedicou seus dias vida ao patrimônio de
Conquista”, frisou.

Já o vereador Coriolano Moraes (PT) sugeriu que a
Guarda Municipal e a Secretaria de Segurança

Pública seja garantidas no PPA, e que na reforma administrativa já apontada pela prefeitura seja apresentado como será a estrutura da
criação desses órgãos. Ele acredita que dessa forma, haverá um período maior para discussão do tema, estudo real de como funcionará,
as pontes de atividade, natureza do recurso, servidores, entre outros pontos. “ Minha sugestão que é se analise essas etapas, e na Loa
seguinte seja colocado o valor. E assim, não fazer uma estimativa nem para mais, nem para menos”, defendeu.

Orçamento de Mobilidade Urbana superior (SEMOB) em comparação as demais secretaria –  Questionado anteriormente pelos
vereadores o porquê do valor superior da referida secretaria em relação as demais, Geanne Oliveira, assessora especial da prefeitura,
justificou afirmando que o valor orçado para 2018 é menor do que o valor orçado em 2017. “Para 2018 o orçamento da SEMOB é R$
73.386.170,54, que corresponde a 10,48% do total de despesas fixada no PLOA, e é R$ 7.746.970,00 menor que o valor orçado no
exercício de 2017”, afirmou.

Ela explica também que a maior fonte de financiamento das despesas da SEMOB em 2018 é a fonte 90 – Operações de Crédito Internas,
com o valor de R$ 58.323.748,22, o que corresponde a 79,48% do orçamento total para este órgão. “Esse valor é correspondente aos
saldos de três contratos de financiamento firmados em 2014 , cujas obras dos seus objetos foram recebidos pela gestão atual e ainda
estão em fase de execução”, disse.

Compromisso do legislativo – Durante a audiência, o compromisso e o posicionamento responsável do legislativo conquistense com
Vitória da Conquista foi destacado tanto pelos vereadores, como pelos membros do governo executivo.

Para Geanne Oliveira, a Câmara de Vitória da Conquista é um exemplo de debate republicano. “ Aqui é racionalizado as propostas, o
debate é enveredado pelo caminho republicano, sempre com pesos e medidas”, disse. Ela afirmou ainda concordar com o
posicionamento dos vereadores de incluir emendas no PPA apresentado. “ É para isso que existe o olhar da Câmara, é pra isso que
trouxemos aqui o debate, a construção é coletiva”, concluiu.

O vereador Gilmar Ferraz (PMDB) parabenizou a atuação do vereador Rodrigo Moreira e afirmou que este tem se mostrado empenhado
em transformar a Casa legislativa em uma instituição cada vez maior. Ele saudou também o vereador Álvaro Pithon: “ Homem que nos
tem ensinado com seu exemplo, sua experiência, equilíbrio. Ele tem sido como uma grande faculdade para quem é vereador de primeiro
mandato”, disse.



Gilmar falou ainda a atuação vereador Coriolano Moares e sua contribuição e responsabilidade como bancada de oposição. “ Mesmo
sendo da oposição, tem nos dado uma contribuição muito grande. Até mesmo o prefeito reafirmou isso e falou da demonstração de
grandeza e responsabilidade dessa bancada”, contou. Ele parabenizou também Hermínio Oliveira, presidente da Câmara, que para ele,
tem sido um verdadeiro maestro, procurando sempre que a Casa tenha reconhecimento. “ Estamos sendo exemplo de Casa legislativa.
Hermínio uniu a Câmara, os vereadores trabalham hoje em irmandade”, disse.

O vereador Jorge Bezerra ( SD) falou da sua experiência de primeiro mandato e agradeceu
pelo aprendizado com vereadores mais antigos como Álvaro Pithon. “Entendo a importância
dessa discussão hoje, mas estou aqui para aprendendo também”, disse.
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Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara discute Plano Plurianual (PPA) com o
Executivo Municipal
Câmara de Vitória da Conquista Arquivo

 20/10/2017 17:30:00

A Comissão de Orçamento e Finanças está discutindo com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista o Projeto de Lei Nº 10/2017, de
autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2018 – 2021. O Plano Plurianual (PPA) está
previsto na Constituição Federal de 1988, e foi regulamentado pelo decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998. Trata-se de um plano que
deve ser feito a cada quatro anos por todas as entidades da federação, Governo Federal, Estados e Municípios, para estabelecer diretrizes,
metas e objetivos.

O PPA é aprovado pelo legislativo por uma lei quadrienal, sujeita a prazos e ritos diferenciados de tramitação e que tem vigência a partir
do segundo ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte.

Assim, todos os governos, inclusive os municipais, ficam obrigados a fazer um planejamento
estratégico e seguir as diretrizes e metas estabelecidas no PPA. Dessa forma impede-se a
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descontinuidade de políticas e obras públicas de importância estratégica para a cidade.

No dia 18 de outubro, a Comissão se reuniu com membro do Executivo Municipal para discutir
o projeto. Além do presidente da comissão, vereador Rodrigo Moreira (PP) e do membro,
vereador Álvaro Pithon (DEM), participaram da atividade a assessora especial do Prefeito
Municipal, Geanne Oliveira, o representante da Secretaria Municipal de Finanças e Execução
Orçamentária, Edinael dos Santos e o contratado pela Câmara Municipal para elaboração de
emendas parlamentares ao PPA, Eterivaldo Viana de Freitas (Dadinho).

Na reunião foram apontadas necessidades de ajustes no projeto e foi decidido que o procurador da Câmara, Dr. Andreson Ribeiro, será
acionado para que emita um parecer jurídico sobre a necessidade de um projeto substitutivo ou de emendas das Comissões do
Legislativo Municipal.
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FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA: Câmara analisa Lei Orçamentária Anual de Vitória da
Conquista para o ano de 2018
Câmara de Vitória da Conquista Audiência Pública Arquivo

 14/11/2017 19:30:00

Aconteceu na tarde desta terça, 14, na Câmara Municipal de Vitória da Conquista audiência
pública sobre o Projeto Lei   do Plano Plurianual (PPA) referente a 2018-2021, e o Lei
Orçamentária Anual (LOA) do ano de 2018. Representantes da gestão municipal e vereadores
da Casa discutiram o andamento da lei e apontaram possíveis correções. Esta já é a segunda
audiência para discutir o tema e foi proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento, que é
composta pelos vereadores Rodrigo Moreira (PP) – presidente, Luciano Gomes (PR) e Álvaro
Pithon (DEM).

Rodrigo Moreira explicou que o PPA é um
instrumento legal destinado a organizar e viabilizar

as ações públicas "Por meio dele é declarado o conjunto de políticas públicas do governo
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as ações públicas. Por meio dele é declarado o conjunto de políticas públicas do governo
para um período de 4 anos e os caminhos para viabilizar as metas previstas", pontuou. Já o
LOA, é um instrumento que ajuda na transparência das contas ao permitir que todo cidadão
acompanhe e fiscalize a correta aplicação dos recursos públicos. 

Geanne Oliveira, assessora especial da prefeitura municipal, informou que a elaboração da
LDO se preocupou em se tornar comunicante com o PPA. "A relação das metas e prioridades
constam agora no PPA e são fiéis em relação ao orçamento previsto para a LOA. "Para isso
aproximamos o orçamento para ser executado, do valor estimado de arrecadação do
município", explicou Geanne sobre a redução de cerca de 40 milhões na LOA".

O Secretário Municipal de Transparência, Diego
Gomes, reforçou a fala de Geanne. "Buscamos não
só no PPA, mas na LOA também trazer para mais
próximo possível para realidade", disse. Para isso,

Diego alega que foi estudado e verificado a LOA de 2016 e a real arrecadação no município.
Ele destaca também a atuação da empresária de consultoria Dom Cabral que orientou técnicos
da prefeitura na elaboração das peças apresentadas. 

Já o Secretário de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico, Cláudio Cardoso, ressaltou que a prefeitura além de ter contratado
uma empresa especializada para assessorar a elaboração do PPA e da LOA, analisou também as contribuições de várias movimentos e
entidades representativa que enviaram sugestões. "Foi realizada também uma consulta on line pedindo sugestões da população sobre
projetos, ações e ideias que deveriam ser atendidas", contou. Segundo Cláudio, essa foi a forma encontrada pelo poder executivo de
aproximar suas ações ao anseios da população para os investimentos dos próximos 4 anos.

Silvana Alves,   Secretária de Administração,
introduziu a apresentação do PPA e da LOA
explicando que a prefeitura se preocupou em
elaborar uma apresentação de forma mais didática
para facilitar o entendimento do projeto, visto que
se trata de uma peça, que trata muitas normas
técnicas. Os projetos do PPA e da LOA foram
apresentados por Edinael Jardim, técnico da
Secretaria de Finanças.

Dentre as principais mudanças da LOA em relação aos anos anteriores está a redução de cerca de R$ 40 milhões no valor orçado para as
ações do município. Edinael justifica dizendo que nos anos anteriores o município já não vinha conseguindo arrecadar o valor orçado,
causando desequilíbrio nas contas do município.

Confira a apresentação completa:

Apresentação PMVC - PLOA 2018 (14-11-2017).pptx
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Carta do Futuro pode ser respondida até
esta sexta, 18

 Gabinete Civil  
 Postado em 17 de agosto de 2017 as 08:35:28

O cidadão conquistense tem até essa sexta-feira, 18, para participar da Carta do Futuro – um questionário online,
no qual a população pode apontar as necessidades mais latentes da cidade e expressar sugestões de mudanças.
A iniciativa, pioneira no município, é mais uma ferramenta pensada pelo Governo Mais Perto de Você para ouvir
os cidadãos e desenvolver uma administração adequada aos seus anseios.

O questionário online pode ser acessadoaqui. O resultado será apurado pela Prefeitura Municipal, que, em
parceria com a Fundação Dom Cabral, vai  elaborar o Plano Plurianual (PPA). Então, o documento seguirá para
avaliação e votação na Câmara Municipal de Vitória da Conquista.

Por meio da Carta do Futuro, você pode opinar sobre as seguintes áreas: trabalho; desenvolvimento econômico;
educação; saúde; mobilidade; infraestrutura; meio ambiente; desenvolvimento social; segurança; agricultura;
cultura, turismo e esportes. Cada questionário dá espaço para o cidadão responder a três desses quesitos de uma
vez. Mas é possível opinar sobre todas as áreas, basta preencher novos formulários.
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Com a Carta do Futuro, você ajuda a
construir a Conquista dos próximos 4

anos

 Notícias 
 Postado em 4 de agosto de 2017 as 13:12:38

A Prefeitura Municipal quer ouvir você antes de elaborar o Plano Plurianual (PPA) de Vitória da Conquista. Por
isso, está sendo lançada a Carta do Futuro – um questionário online no qual a população pode apontar as
necessidades mais latentes da cidade e expressar sugestões de mudanças. A iniciativa, pioneira no município, é
mais uma ferramenta pensada pelo Governo Mais Perto de Você para ouvir os cidadãos e desenvolver uma
administração adequada aos seus anseios.

Por meio da Carta do Futuro, você pode opinar sobre as áreas de trabalho; desenvolvimento econômico;
educação; saúde; mobilidade; infraestrutura; meio ambiente; desenvolvimento social; segurança; agricultura;
cultura, turismo e esportes. Cada questionário dá espaço para o cidadão responder a três desses quesitos de uma
vez. Mas é possível opinar sobre todas as áreas, basta preencher novos formulários.

O questionário online já está disponível e pode ser acessado aqui. Os formulários estarão disponíveis até o dia 18
de agosto. Após isso, o resultado será apurado pela Prefeitura Municipal, que, em parceria com a Fundação Dom
Cabral, irá elaborar o PPA. Então, o documento seguirá para avaliação e votação na Câmara Municipal de Vitória
da Conquista.

Entenda o PPA – O Plano Plurianual (PPA) deve ser elaborado a cada quatro anos por todas as entidades da
federação – Governo Federal, Estados e Município. O documento, que passa pela aprovação do Poder Legislativo,
consiste em um planejamento estratégico, com metas e diretrizes que devem ser seguidas pelo ente durante o
quadriênio. O PPA também está vinculado à Lei de Diretrizes Orçamentárias – o município, por exemplo, não
pode incluir em seu orçamento algo que não esteja previsto no Plano.

“A ideia é fazer um PPA que expresse o que a cidade espera para o seu futuro. A construção disso não pode ser
dar da cabeça de um gestor, ou de um grupo de pessoas. A ideia é que essa construção de uma Conquista do
futuro seja compartilhada com a comunidade”, explica o secretário de Comunicação, André Ferraro, sobre a
proposta da Carta do Futuro.
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Em audiência na Câmara, vereadores e
secretários municipais discutem LOA e

PPA

 Gabinete Civil 
 Postado em 24 de novembro de 2017 as 10:00:28

Nesta quinta-feira, 23, foi realizada a última audiência convocada pela Câmara de Vereadores para a discussão de
dois projetos de autoria do Executivo: a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA).

Para o vereador Rodrigo Moreira, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, essa audiência foi essencial
para esclarecer os pontos abordados na reunião realizada semana passada, como a distribuição orçamentária
para os projetos de mobilidade urbana e agricultura. “Eles [Geane Oliveira e Edinael Pardim] trouxeram respostas
técnicas com relação a essas emendas e, a partir de agora, cabe a Câmara e seus vereadores discutirem o que é
melhor pra cidade, partir agora para as emendas individuais, ordinárias e de bancadas e as impositivas’’.

Geane Oliveira, assessora especial do Gabinete Civil, destacou a importância do poder Legislativo a frente desses
projetos: “A audiência foi muito produtiva, onde o legislativo exerce plenamente seu papel de pesos e medidas, e
nós esperamos que agora o Legislativo aprove com toda a celeridade tanto o PPA quando a LOA.’’

A partir de agora, cabe ao Legislativo decidir sobre o futuro dessas emendas, para em seguida, ser aprovado pelo
prefeito Herzem Gusmão: “Não depende mais de audiências públicas, só exclusivamente do rito Legislativo. O
Legislativo haverá de votar as leis para que ela possa ser remetida a sanção do prefeito municipal’’, declarou
Geane.
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Projetos da LOA e do PPA são discutidos
em audiência pública na Câmara

 Gabinete Civil  
 Postado em 16 de novembro de 2017 as 14:21:02

Outra audiência será realizada no dia 23, às
14h30, cumprindo exigência da Lei Orgânica
Municipal
Uma audiência pública* convocada pela Câmara de Vereadores, na última terça-feira, 14, pôs em discussão dois
projetos de autoria do Executivo: a Lei Orçamentária Anual (LOA), que prevê um orçamento total de R$
700.349.046,73 para Vitória da Conquista em 2018, e o Plano Plurianual (PPA), responsável por estabelecer as
políticas a serem seguidas no município, durante o quadriênio 2018-2021.
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A convocação de duas audiências públicas pela Câmara (a próxima está agendada para o dia 23, também às
14h30) para debater esses projetos é uma exigência da Lei Orgânica Municipal.

Depois de serem discutidos, e podendo receber alterações através de emendas dos vereadores, os projetos da
LOA e do PPA serão submetidos à votação. Sendo aprovados, em seguida retornarão ao Gabinete Civil, onde
serão sancionados pelo prefeito Herzem Gusmão. O Governo Municipal espera que estejam aprovados até o dia
31 de dezembro.

A assessora especial do Gabinete Civil, Geanne Oliveira, que representou o  secretário de Finanças, Gildásio
Carvalho, na audiência, explica que os dois projetos devem estar em sintonia com a já aprovada Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), que estabeleceu, inicialmente, a linha a ser seguida pelo orçamento municipal.

“Todo governo tem a obrigação de elaborar essas leis ordinárias, que são leis que vão dar o funcionamento da
administração”, informa Geanne. “Hoje, estamos aqui para debater o PPA, que é onde constam as metas que nós
estamos programando para atingir nos próximos quatro anos, independente de sequência de governo”.

A assessora informa, ainda, que, em 2018, tudo o que estiver previsto no PPA deverá constar também na LOA. “O
governo só pode gastar o recurso que estiver previsto dentro da LOA. A LDO dá a diretriz, o PPA estabelece as
metas macro e a LOA estabelece quais são os recursos que serão alocados para cumprir aquelas metas macro”,
sintetiza Geanne.

‘Atenção especial’ – Segundo a secretária interina de Administração, Silvana Alves, houve “cuidado, cautela e
zelo” na elaboração dos três projetos de lei. “Quando são bem elaborados, eles auxiliam o gestor na sua
execução no ano seguinte. Por isso é que merecem uma atenção especial”, justifica.

Para o vereador Rodrigo Moreira, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças – uma das instâncias pelas
quais passam os projetos de lei –, destacou a importância de que a população compareça as sessões e participe
dos debates sobre o orçamento do município.

“A população tem que começar a se conscientizar de que é nesses momentos que ela pode dar voz ao que lhe
interessa”, observa Moreira. “Por exemplo, se ela acha que é mais necessário investimento para a educação, para
a saúde, para a infraestrutura, é nesse momento que ela vem aqui e luta pelos seus direitos. E diz aos vereadores
as suas intenções, para que nós possamos convergir essas atitudes em emendas e para que a população seja
atendida”, conclui o parlamentar.

*Além de Geanne Oliveira e Silvana Alves, também participaram da audiência o secretário de Transparência e do
Controle, Diego Gomes, e o técnico de Controle Orçamentário, Edinael Pardim.
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