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Ata da Sessão Pública Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022.

Aos (06) seis dias do mês de agosto do ano de 2021, às 09:00hrs (nove)
horas, sob a presidência do Vereador Francisco Filho, reuniu-se a Câmara
Municipal de Maceió, situada na Rua Sá e Albuquerque, número 564
(quinhentos e sessenta e quatro) no bairro do Jaraguá nesta capital. Com a
presença dos vereadores: Aldo Loureiro, Silvânia Barbosa, Pastor Oliveira,
Joãozinho, Alan Balbino, Gaby Ronalsa, João Catunda, Eduardo Canuto, Cal
Moreira, Teca Nelma, Leonardo Dias e Dr. Valmir Gomes. Essa audiência
ocorrerá de forma hibrida, remota e online, devido a pandemia covid-19. Para
compor a Mesa dos Trabalhos forma convidados: Vereador Brivaldo Marques
e o Diretor de Planejamento, Srº Jaílton Nicácio. Essa audiência pública
discutirá a mensagem do executivo de nº 054 que dispõe sobre a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022 no município de Maceió. O
encontro foi promovido pelo presidente da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), vereador Chico Filho (MDB) em conjunto com a Comissão de
Finanças presidida pelo vereador Brivaldo Marques (PSC). Os dois mediarão
os debates sobre a construção de propostas para áreas básicas do município
e novas perspectivas de interesse da sociedade. Representantes da
sociedade civil irão também interagir pela internet. O senhor presidente
lamentou a ausência do secretário João Felipe que poderia explanar sobre o
que está sendo feito em prol da economia do nosso município. Neste
momento foi facultada palavra ao Srº Jaílton Nicácio fez uma síntese do
plano macro que será aprovado quanto a LDO. A princípio essa audiência
da LDO não está completa porque a mesma será apresentada junto com o
PPA – Plano Plurianual, plano esse que está sendo elaborado e será
encaminhado à essa Casa em até 30 de setembro que irá conter de fato as
prioridades que serão executadas para o exercício de 2022, ressaltou o
diretor de planejamento. Passando agora para as apresentações dos
técnicos da Casa, com a palavra o senhor Renato que apresentou slides
sobre o PLDO 2022 trazendo alguns aspectos técnicos do orçamento
público. Trouxe o seguinte conceito que para o professor Aliomar Baleeiro, o
Orçamento Público “é o ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder
Executivo por um certo período e, em pormenor, às despesas destinadas ao
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funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política
econômica do País, assim como a arrecadação das receitas criadas em lei”.
Na sequência apresentou instrumentos de planejamento e orçamento,
integração entre os instrumentos de planejamento e orçamento, lei orgânica
do município de Maceió artigo 74 - § 2º, entre outros. A apresentação do
texto foi feita pelo servidor efetivo da casa, Diego Farias. Nele o Executivo
informou que a estimativa de arrecadação para este ano é de R$ 2,7 bilhões.
Esse valor pode ser ampliado para pouco mais de R$ 3 bilhões já que o
município tem aumentando a arrecadação. Deste erário, 2% será destinado
para a cobertura das emendas parlamentares. Quanto a divergência
aparente de números se deve ao fato de que a previsão ainda tem como
base o Plano Plurianual elaborado na gestão anterior. Entre as metas da
Administração Municipal para o exercício de 2022 consta que serão
atendidas as despesas obrigatórias e legais "e as de funcionamento dos
órgãos, fundo e entidades que integram o Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social, serão especificadas que constará do Plano Plurianual para o
quadriênio 2022-2025". Entre essas obrigações, a provisão de gastos com
pessoal e encargos sociais do Poder Executivo e Legislativo, compromissos
relativos aos serviços da dívida pública, despesas indispensáveis ao custeio
e manutenção da administração municipal e conservação e manutenção do
patrimônio público. Segundo informou o diretor de Planejamento, as
diretrizes orçamentárias apresentadas pelo Executivo incluíram: ampliação
da integralidade no acesso à saúde; Fortalecimento da coordenação de
governo; Garantir sustentabilidade financeira e equilíbrio fiscal ao município;
Implantação de política urbana mais inclusiva, eficiente e segura; Tornar
Maceió referência em desenvolvimento econômico e sustentável; Tornar
Maceió uma cidade digital e inteligente e por último universalizar o acesso à
educação, garantindo permanência e aprendizado dos estudantes. Neste
momento assume a presidência dos trabalhos o vereador Brivaldo Marques.
A vereadora Teca Nelma questionou sobre quais são as relevantes atuações
nessa lei de diretrizes orçamentárias para 2022 que o executivo trará com
relação ao meio ambiente incluindo os animais de nossa cidade, causa essa
defendida com bastante veemência por esta vereadora. Questionou também
sobre as agências de fomentos, entre outras. Em seguida todos os
vereadores presentes nesta sessão diante das discussões em plenário
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avançarão nas propostas e construirão juntos a peça orçamentária. Ela
também será resultado das propostas oriundas da sociedade e suas
representações. Este ano, o compromisso da Mesa Diretora é aprovar o
orçamento em tempo hábil antes do recesso parlamentar. Nada mais
havendo a tratar Foi encerrada a presente sessão. Do que para constar,
lavrei e digitei a presente ata que dato e assino. Maceió, 06 de agosto de
2021.
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