Ata da Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual LOA – 2018 e Plano
Plurianual PPA 2018-2021
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezesseis
horas, no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, na Sede da Prefeitura Municipal
de Rio Negro, situada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Bairro Seminário - Rio
Negro - PR, instalou-se a Audiência Pública para análise, discussão e conclusão
da Lei de Orçamentária Anual – LOA para o Exercício do Ano de 2018 (dois mil e
dezoito) bem como do Plano Plurianual – PPA para o período 2018-2021. Estavam
presentes os representantes do poder executivo: James Karson Valério (VicePrefeito), Wilson Scheuer (Secretário Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio),
Joani Assis Peters (Secretário Municipal de Administração, Planejamento e
Coordenação Geral), Jussara do Rocio Heide (Secretária Municipal de Educação,
Esportes e Lazer, Cultura e Turismo), Jerusa Cleres Hack (Controle Interno),
Simone Angélica Vitorino Gondro (Secretária Municipal de Saúde), Izonel Carrara
(Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente), Edson Luiz Bremen
(Responsável Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos), Lidiane Gomes
Flores (Procuradora do Município). Também compareceram á Audiência Pública:
Wellington R. N. Ferreira (CAIXA Econômica Federal – Rio Negro), Fagner Becker
Cordeiro (IPRERINE) e Gari Vinícius Kiatkoski (Câmara de Vereadores), bem como
demais participantes constantes na lista de presenças anexa a presente Ata, que
foi redigida por mim, Patrícia Rosana de Lima, secretária ad hoc. A audiência
pública foi presidida pelo Vice-Prefeito James Karson Valério. Iniciada a audiência,
o Sr. Joani Assis Peters fez uso da palavra agradecendo a presença de todos e
expondo a importância da realização da Audiência Pública, bem como suas etapas
e elencando o processo de Aprovação da Câmara de Vereadores para aprovação
do Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual do Município. Em seguida passou a
palavra para o Responsável Técnico da Secretaria de Planejamento e
Coordenação Geral, Rubens Antonio Estica que iniciou a sessão explanando sobre
o Orçamento Municipal e Audiência Pública como instrumento de transparência, e
em seguida procedeu a apresentação das propostas orçamentárias de cada órgão,
explanando breve conceitos de cada Categoria Econômica. E seguida expôs o
resumo do orçamento por categorias econômicas, transferências, índices, variação
do orçamento, comparativo das receitas e despesas de 2017 e 2018, bem como a

evolução da Receita e Despesa de 2008 a 2018. Em seguida iniciou a exposição
da proposta de Plano Plurianual para o período 2018-2021 de cada órgão, bem
como um resumo categorizado pela aplicação em cada um dos anos abrangidos
pelo referido PPA. Em seguida agradeceu a presença de todos e deixou espaço de
tempo livre para manifestações gerais, espaço que não foi explorado por nenhum
dos presentes. Diante disto, o Vice-Prefeito James Karson Valério, encerrou a
audiência pública salientando a importância das ações planejadas em níveis
estratégico, tático e operacional dentro de uma sistemática exeqüível em equilíbrio
com as necessidades e possibilidades do município. Declarou encerrada a
Audiência da qual a presente ata foi lavrada por mim, Patrícia Rosana de Lima,
assinada pelo Vice-Prefeito James Karson Valério, e referendada pelos demais
participantes constantes das listas de presença anexas à presente Ata.

