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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 2° QUADRISMESTRE DE 2021

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às
10:00 horas, iniciou-se a Audiência Pública Municipal, a fim de apresentar as contas
do 2° quadrimestre do ano de 2021, na Câmara Municipal de Vereadores, situada na
Rua Castro Alves, s/n, nesta cidade de ltatim, Estado Federado da Bahia. Em
obediência às cautelas preconizadas pelos órgãos de saúde, especialmente o
distanciamento mínimo entre as pessoas, o número de cidadãos presentes foi
limitado, a fim de evitar aglomeração, em razão da pandemia do novo coronavfrus,
estando restrito a quantidade máxima de 25 (vinte e cinco) pessoas no ambiente. Os
presentes fizeram uso obrigatório de máscara e tiveram também a disponibilização
de álcool gel. Nesses termos, para deixar a população informada quanto à prestação
de contas, foi transmitido como de praxe, pela Rádio Ponta Aguda FM 87,9 e foi
orientado que cada um acompanhe direto de suas casas. O senhor Ramesses
Oliveira, mestre de cerimônia, deu inicio agradecendo a Deus e saudando a todos,
anunciou o comparecimento das autoridades e lideranças: Maiane dos Anjos
(Secretária de Saúde), Verônica Mota (Secretária de Assistência Social), Gessiane
Souza (Secretária de Contratos e Prestação de Contas), Lívia Lize (Secretária de
Finanças); Viviana Brito (Controladora Interna), Paloma dos Santos (Chefe de
Gabinete), Alex Araújo (Vereador) e cedeu a palavra ao Sr. Edilson dos Santos
Silva, que cumprimentou os que se faziam presente e deu segmento falando que a
Audiência Pública de Avaliação de Metas Fiscais é o instrumento de que se vale o
Poder Executivo, respaldado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei
Complementar 101/100 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para expor à sociedade,
quadrimestralmente, os números relativos à efetivação de suas receitas e despesas,
comparando-as com o planejamento feito e verificando a necessidade da adoção de
medidas de prevenção de riscos e correção de rumo. Deu continuidade falando
sobre as Metas Fiscais, que são definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentarias LDO, e que representam um instrumento de ação transparente que se impõe pela
importância no equilíbrio das contas públicas e na efetivação da política estabelecida
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pelo Governo, visando atingir os objetivos desejados. Deu sequência falando sobre
os demonstrativos do período, explanou em gráfico a Receita Prevista e Arrecadada,
de participação por esfera de governo, fez um comparativo da arrecadação da Ação
Social, Saúde e Educação, explicou sobre o valor arrecadado em 2020 e o que foi
previsto e arrecadado em 2021, explicou ainda o que era Liquidação e os motivos do
resultado apresentado, fez ressalva ao aumento considerável na receita referente à
Saúde, ressaltou ser um ano atípico por conta do Covid-19 e por essa razão houve a
entrada de recursos específicos.

Continuou apresentando,

em tabela

um

Comparativo das Transferências de Convênios entre 2020 e o atual momento.
Explanou ainda sobre as dívidas consolidadas do município que são divididas a
longo prazo, seguiu discorrendo sobre o demonstrativo das despesas previstas,
empenhadas, liquidadas e restos a pagar. Deu sequência falando sobre Resultado
Primário, Equilíbrio Patrimonial, Resultado Nominal e Limite da Dívida Consolidada.
Na oportunidade, explanou ainda sobre o limite dos índices constitucionais da
Educação, Fundeb, Saúde e índice de pessoal. Indagou sobre dúvidas, agradeceu a
presença de todos e cedeu a palavra ao senhor Ramesses Oliveira que agradeceu a
atenção de todos e convidou a Controladora Interna, a Sra. Viviana Brito, para que
expusesse suas contas de forma mais clara, numa linguagem menos técnica para
que os ouvintes da rádio melhor compreendesse, cumprimentou aos ouvintes,
apresentou as ações da Secretaria Municipal de Educação, na qual salientou as
ações realizadas, a fim de se adequar à nova realidade educacional do município
em relação ao novo modelo de ensino planejado para a pandemia, embasado em
atividades remotas e acompanhamento online, além de outras metas alcançadas
pela rede municipal de educação. Continuou detalhando ações da Secretaria
Municipal de Saúde, como transporte de pacientes, números de atendimentos,
ações de enfrentamento ao Covid-19 e realização de exames e consultas com o uso
de tabelas, gráficos e registos fotográficos. Terminou ressaltando as ações das
Secretarias de Assistência Social, Obras, Infraestrutura, Controladoria Interna,
Administração, Licitação e Centro de Cidadania. Colocou-se à disposição para
responder dúvidas, e encerrou com uma frase de John F. Kennedy, agradeceu a
presença de todos e pelo período que passou como principal liderança do município,
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passou a palavra para o Sr. Ramesses Oliveira, que de forma democrática encerrou
a audiência. E para constar, eu, Edvaldo Gonçalves de Souza Junior, lavrei a
presente ata que vai devidamente assinada por mim e por todos os presentes de
acordo com a lista de presença em anexo.
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LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO 2°
QUADRIMESTRE DE 2021

RUA DA LINHA S/N, CENTRO -ITATIM, BAHIA. CEP 46875-000
TEL 75 3452-2166
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