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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2016 COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E
R E L AT Ó R I O R E S U M I D O D E E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A R E F E R E N T E A O 3 º Q UA D R I M E S T R E D O E X E R C Í C I O D E
2015///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Em conformidade ao Edital de Audiência Pública nº 07/2016 publicado no Diário O!cial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas nº 356 de 13/04/2016, e de acordo com a Lei Complementar
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do art. 9º, em seu parágrafo 4º, e comunicado de adiamento publicado no Diário O!cial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas nº
372 de 18/05/2016, a Câmara Municipal de Sete Lagoas realizou no dia 30 de maio de 2016, no Plenário Deputado Wilson Tanure, Audiência Pública com o objetivo de demonstrar e avaliar
o cumprimento das metas !scais do 3º quadrimestre de 2015 e o relatório resumido da execução orçamentária, nos termos dos arts. 52 a 55 da Lei Complementar nº 101/2000. A abertura
da Reunião foi realizada pelo Cerimonial da Casa, que convidou para compor a mesa: O Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de Contas –
Vereador Milton Maurício Martins, os demais membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria e de Tomada de Contas – Vereadores Joaquim Gonzaga Barbosa e Marli
Aparecida Barbosa; a Vereadora Ana Carolina Pontelo Canabrava, o Controlador Geral do Município - Sr. Jansen Patrick Paixão da Matta;, o Controlador Geral do Legislativo, Gilmar Júnior, o
Economista da Controladoria Geral do Município, Sr. Gustavo Violante; Sr. Daniel Dias Tavares – Consultor Contábil do Município e o Sr. Márcio Vicente da Silveira – Secretário Municipal de
Cultura e Juventude; o Secretário Municipal de Trânsito – Cel. Silvio Augusto Carvalho; o Contador – Dr. Aluisio Barbosa. Em concordância ao Regimento Interno desta Casa, o Cerimonial
convidou a Vereadora Marli Aparecida para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Na sequencia, o cerimonial passou a palavra ao Presidente para fazer seu pronunciamento inicial e
dar prosseguimento a esta audiência. O Presidente Milton Martins agradeceu a presença de todos e pediu ao Sr. Gilmar que se apresentasse, demonstrando que agora temos um Controlador
nessa Casa, e mencionou que estamos aqui hoje com o vereador Gonzaga que também é contador, bem como a Vereadora Marli que tem seu marido advogado e contador. Gilmar
agradeceu ao presidente e cumprimentou a todos, dizendo que está na casa há oito meses como Controlador do Legislativo. Citou que trabalhou em uma empresa privada, inclusive no
México e nos EUA. Disse que começou a fazer análise nesta prestação de contas para dar suporte a Comissão, e que todas as informações recebidas nesta Casa nesse sentido, a partir de
agora, passa pela Controladoria. Se colocou a disposição de todos para qualquer informação neste sentido. Presidente Milton Martins – lembrou que vence hoje o quadrimestre seguinte, e
passou a palavra ao Dr. Jansem. Dr. Jansem cumprimentou a todos, e disse que a prestação de contas realizada aborda o 3º quadrimestre de 2015, ou seja, de setembro a dezembro, e foi
realizado seguindo o que exige a Lei Complementar – Lei de Responsabilidade Fiscal, e passou a palavra para o Sr. Gustavo. Gustavo fez um demonstrativo através de slides, contendo os
seguintes grá!cos: Comparativo de 2013, 2014 e 2015 contendo a evolução do investimento em % quando de 2013 para 2014 foi 140, 78% e 2014 para 2015 foi – 22,96%. Descrição da
execução orçamentaria de cada anexo contido no relatório. Fez um demonstrativo do resumo da receita por categoria, onde a receita liquida foi: previsão anual R$814.910.233,38 –
Realizado anual R$579.819.254,04 – gerando uma porcentagem do realizado de 71,15%. Apresentou grá!cos contendo a composição das receitas correntes, onde na receita FPM houve
um acréscimo de 5,34% em 2015 comparado ao exercício anterior; na receita de ICMS houve um acréscimo de 3,39%; na receita de IPVA houve um acréscimo de 10,93; na receita de IPI
houve um acréscimo de 3,11%; de ISS teve um decréscimo de 6,22%; de IPTU teve um crescimento de 11,09 %; e de ITBI teve um decréscimo de 12,61%. O comparativo acumulado no 2015
aponta um crescimento de 9,67% nas receitas correntes líquidas. Apresentou um quadro da evolução das receitas. Passou então a resumo da despesa por categoria, citando a % realizado
dotação X liquidado, com um total geral de 70,46%. Apresentou um quadro da despesa liquidada contendo o percentual de cada encargo/despesa. Apresentou um demonstrativo do índice
constitucional da saúde contendo o valor aplicado R$85.488.669,11- porcentagem de aplicação 26,29%. Na educação: total dos gastos constitucionais valor aplicado: R$85.937.396,75
com uma porcentagem de aplicação de 26,42%. Apresentou a Lei Complementar 141 de 13 janeiro de 2013 demonstrando que estão seguindo a lei. Quanto ao FUNDEB, demonstrou os
recursos, a aplicação da educação básica, e os gastos com pro!ssionais em efetivo exercício com um valor além do legal mínimo. Apresentou um grá!co contendo a evolução de despesa
total com pessoal, e outro com limite de aplicação da despesa com pessoal. Avaliação da despesa com pessoal contendo os limites de 2014 e 2015. Limites de aplicação da despesa com
pessoal nos últimos quadrimestres. Comparativo da divida consolidada. 2014 – 2015 citando a melhoria gasta com O SAAE. Demonstrativo da dívida consolidada e a capacidade de
endividamento do Município contendo as margens de projeções que foram: 2014 – R$38.955.191,67; 2º Quadrimestre de 2015 – R$46.173.172,49 e 2015 – R$34.676.554,46. Quadro
contendo a disponibilidade/restos a pagar, onde o Município tem duas categorias de restos a pagar: Processado: R$96.523.993,20 (saldo em 31/12/2015) e não processado:
R$107.265.298,64. Vereador Gonzaga questionou as dívidas de empréstimos se estão contidas nos restos a pagar e Gustavo informou que não estão. Apresentou um quaadro do resultado
nominal do Município, e um do valor orçado anualmente para algumas das transferências da união e sua arrecadação ate 31/12/2915, onde o resultado !nal da % transferência foi de
–R$25.280.806,29. Dando sequência a apresentação passou a ser realizada por Jansem, que disse que segregaram por secretaria para !car fácil para entendimento de todos. Presidente
Milton Martins disse que vários valores aqui apresentados agora divergem das planilhas protocoladas nesta casa. Quando estudamos tudo que nos foi apresentado, vemos aqui uma
divergência entre o que foi protocolado nesta casa e o que vocês agora estão apresentando. Nas próximas prestações de contas peço que respeitem a planilha aqui protocolada para que nós
possamos acompanhar e entender. Principalmente a planilha do 3º quadrimestre. Estamos falando de dinheiro arrecadado do povo e precisamos de nos preocupar em como vamos deixar
para o próximo governo. Fazendo um comparativo entre uma planilha e outra, dá diferenças, então daqui pra frente !cou complicado essa nossa discussão. Tem muito valor diferenciado.
Perguntou ao Jansem se é melhor darmos continuidade a apresentação ou se já discutiremos esta 1ª parte aqui apresentada. Jansem disse que prefere dar sequencia na apresentação.
Jansem passou então a fazer as explanações de cada secretaria. Secretaria Municipal de Sáude – contém 47 ESF destinados a atenção primaria – 8 Centros de Saúde, 3 Serviços de
Odontologia , 1 Centro Viva Vida, 3 CAPS, e outros. Disse que os investimento com saúde estão aqui explanados conforme certidão do Tribunal de Contas. Apresentou um quadro de
internação no HM e no HNSG tendo como fonte o Ministério da Saúde. Mostrou o atendimento das cidades vizinhas que Sete Lagoas atende por ser uma cidade polo, contendo sete quadros.
Apresentou a evolução por hospital por quadrimestre. Diversos grá!cos referentes a demonstrativo de internação, um quadro contendo a cobertura de vacinas , cobertura das equipes de
atenção básica, cobertura das equipes de saúde bucal. Procedimentos realizados na UPA detalhando cada ítem com valor médio de R$124.803,47, onde o Município tem haver de 8 milhões,
pois estamos sustentando a UPA praticamente sozinhos. Apresentou quadro de atendimentos feitos pelo SAMU, e da cobertura da população atendida pelo ESF. Total de chamadas
atendidas pelo SAMU 2015 contendo inclusive um grá!co. Atendimentos mensais – hospital municipal 5.500, UPA 9.000 e PA Belo Vale 5.780. Com resultados de redução de 53% das
internações infantil encaminhadas para o Hospital Municipal; redução de 35% das internações adultas encaminhadas para o Hospital Municipal e redução de 40% da taxa de mortalidade.
Demonstrativo das construções e valores gastos em Programa saúde nas escolas – construção das 3 UBS – construção das casas para o CAPS – reforma do centro de saúde – e outros.
Secretaria Municipal de Educação – Fez um demonstrativo das ações, projetos e programas destaques de 2015, e realizados no 3º quadrimestre de 2015. Apresentou slides contendo a
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construção e reformas de escolas realizadas, fez uma explicação quanto aos kits de brinquedos aqui mencionados anteriormente, dizendo que o processo está em fase de análise da
procuradoria. Apresentou os processos licitatórios realizados. Secretaria Municipal de Obras – apresentou slides demonstrando que realizaram 29 km de obras entre pavimentação, obras
complementares e drenagem pluvial, contendo inclusive os processos licitatórios. Apresentou diversas fotos das obras. Secretaria Municipal de Esportes – apresentou relação de academias
populares instaladas na cidade, mencionou as obras dos campos futebol do município, apresentou uma relação de praticas esportivas realizadas por modalidade, gênero e periodicidade.
Secretaria Municipal de Assistência Social apresentou quadro contendo os repasses de 2013 – 2014 e 2015 – demonstrando também os programas: PAIF – Serviços de proteção e
Atendimento Integral à Família; SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculos; CAAS – Centro de Atendimento da Assistência Social; CADUNICO – Cadastro Único para
Programas Sociais; PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego; CEU – Centro de Arte e Esportes Uni!cado; CREAS; PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a famílias e indivíduos; PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; Serviço de Encaminhamento do Migrante; Serviço Especializado em abordagem social; Serviço
Especializado para pessoas em situação de rua; Acolhimento institucional Crianças/Adolescentes; ACOLHER – Acolhimento Institucional para famílias e adultos; SUMAD e Estação
Juventude. Nesse horário a audiência foi interrompida pelo Presidente para almoço e retorno às 14:oo horas. A reabertura da audiência foi realizada pelo Presidente Vereador Milton Martins
as 14:00 horas que após compor a mesa, disse que dará continuidade a explanação de Jansem e que logo após passará ao mesmo todos os questionamentos por escrito para que na
próxima reunião, ele já traga as respostas, para assim agilizarmos o processo. Mencionou o recebimento da Medalha JK pela ISO implantada nesta Casa Legislativa e mencionou que também
recebeu a Medalha JK pelos trabalhos realizados aqui nesta casa. Dando continuidade a audiência, passou a palavra ao Jansem. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Tecnologia – Jansem disse que todo material realizado pela Secretaria de Obras só é realizado após liberação da Secretaria de Planejamento. Citou alguns dos objetos que estão constando
do relatório, como é o caso do PAC 2 – 2ª etapa, com pavimentação e quali!cação de vias urbanas de diversos locais, Implantação e ampliação de drenagem pluvial, reconstrução parcial dos
pavimentos e melhorias do sistema de drenagem, estes alguns dos objetos aqui mencionados e expostos contendo o contrato, a empresa executora, valor global, valor de repasse, de
contrapartida, datas e responsáveis. SAAE – apresentação da Campanha Salve a Água – resultados dos objetivos; capacitação de educadores com apoios diversos; apresentação dos
processos licitatórios realizados. Apresentou uma série de ações para aumento de arrecadação para o SAAE elaboradas pela área comercial que são: Fiscalização e cobrança de esgoto em
poços, acerto no cadastro das categorias, cobrança de serviços de pipa e limpa fossa, corte seletivo por valor do débito, !scalização de águas cortadas. Informou que a ETA vai resolver a
questão da falta de água e que será uma das maiores obras da história de Sete Lagoas, com previsão para fevereiro o inicio da operação assistida da captação e estação em tratamento.
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito – mencionou a elaboração do plano municipal de mobilidade urbana e trânsito e demonstrou o trabalho feito pela equipe de Educação no
Trânsito da SELTRANS. Citou também resultados do sistema inteligente de vídeomonitoramento, o serviço de sinalização de vias que foi feito. Falou que foram transportados nos
ônibus/coletivos 16.850.785 pessoas, e fez referencia a estação de transbordo. Secretaria Municipal de Cultura – apresentando atividades desenvolvidas com os referidos processos
licitatórios. Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo – apresentou as atividade realizadas, e o resumo dos convênios !rmados, da capacitação dos funcionários, dos projetos
elaborados. FUMEP – abrangendo cursos oferecidos, em fase de implantação e outros. Finalizando Jansem mencionou que Sete Lagoas foi premiada pela Editora Três e Revista Isto É “As
melhores Cidades do Brasil”, homenagem às melhores gestões municipais do país, e agradeceu a todos os secretários que participaram da elaboração do relatório. Presidente Vereador
Milton Martins agradeceu ao Jansem, mencionando que após a primeira parte desta audiência, nos reunimos e de!nimos que amanhã as nove horas nos reuniremos novamente. Seria bom
se o secretário de cada secretaria estivesse presente para esclarecer algumas dúvidas. Existem, as , compensações, citando como exemplo a Precon. Citou também seu projeto de plantas e
outros que se o secretario estivesse presente responderia de imediato. Amanhã após a reunião protocolaremos nossos questionamentos e enviaremos a voces. Disse que gostaria de ouvir
Dr. Aluisio, convidando o mesmo para participar desta reunião com seus questionamentos. Dr. Aluisio disse que tinha muitas dúvidas, principalmente nas metas !scais, colocando a meta da
LDO e do resultado primário. Peguei na internet as metas das LDO e me preocupei. Na situação recebida do Prefeito anterior, restos a pagar eram mais ou menos 47,12 milhões e agora em
2015, a Prefeitura deve 204 milhões. Aumentou assustadoramente. Ela deve a metade do que ela recebe anualmente, processada e não processada. Disponibilidade de caixa foi 5 milhões.
Precisaria de mais detalhes desses números. Importante dessa audiência é comparar LDO com o resultado. Metas !scais da LDO de 2015 fala de uma dívida fundada de 132 milhões e nossa
dívida fundada foi de 221 milhões. Não sei como conseguir fazer isso. Já existia a crise. A receita corrente liquida se manteve. Não foi problema de receita e sim de gestão. Houve uma
desorganização na dívida pública. Não sei qual mágica será feita para ter no !nal resto a pagar condizente. Gostaria até que os pré-candidatos estivessem aqui porque não será fácil. Espero
que na reunião de amanhã haja um esclarecimento para vocês. Governo Federal está quebrado mas Sete Lagoas está pior. Isto é um alerta. O Controlador Gilmar falou como orientação,
como sugestão, que todas as secretarias copilassem suas apresentações, com maior nitidez. Cada secretaria trabalha de uma forma. Se conseguissem copilar seria melhor. Que cada
secretaria tivesse controle de sua dotação orçamentaria, ai então voces teriam o controle de todas as secretarias. Isto evitaria dúvidas. Que tivessem um arquivo de informações de!nidas
pelo planejamento, para que todas as secretarias enviassem a vocês seus relatórios facilitando até a apresentação do relatório !nal elaborado por vocês. Presidente Milton Martins – !camos
preocupados quando não vemos a participação dos vereadores. Como vamos defender o povo e o Governo se não temos noção dos gastos e recebimentos do Executivo. Esta audiência é
para discutir onde o dinheiro está sendo gasto. Somos funcionários do povo. Esta casa deveria estar com os vereadores ou representantes presentes. Se não tivermos esta prestação de
contas, como estaremos para votar LDO e outros? O Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, e marcou nova audiência para dia 10 de junho de 2016. Cumprida
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A íntegra desta Audiência Pública encontra-se à disposição na Secretaria Especial de Comunicação desta Casa Legislativa. Sala das
Sessões, 30 de maio de 2016. Jaqueline Helena Alves, Secretaria Geral, matrícula 004\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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