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Ata da Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual LOA ·2016

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e quinze, 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 2016 (dois mil e
dezesseis). Estavam presentes os representantes do poder executivo: Milton José
Paizani (Prefeito Municipal), Wilson Scheuer (Secretário Municipal de Fazenda,
Indústria e Comércio), Joani Assis Peters (Secretário Municipal de Administração,

(

Planejamento e Coordenação Geral), Alessandro Cristian von Linsingen (Secretário
Municipal de Educação, Esportes e Lazer, Cultura e Turismo), Evanilda Rank de
Oliveira (Secretária Municipal de Assistência Social), Izonel Carrara (Secretário
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente), Marcos Kobus (Controlador Interno),
Simone Angélica Vitorino Gondro (Secretária Municipal de Saúde), Edson Luiz
Bremen (Chefe do Gabinete e Responsável pela Secretaria Municipal de Obras
Públicas, Serviços Urbanos e Habitação) bem como o Sr. Geraldo Veiga
(Presidente da Câmara de Vereadores), Sr. Antonio Paulo Ataíde Sousa
(Representante do Comandante do 5° RCG) e demais participantes constantes da
lista de presenças anexa a presente Ata, que foi redigida por Patrícia Rosana de
Lima, secretária ad hoc. A audiência pública foi iniciada pelo Secretário Municipal,
Sr. Joani Assis Peters que anunciou sua abertura explicitando sobre a necessidade
de realização da Audiência Pública, destacando a importância da responsabilidade
no trato com o orçamento público oferecendo aos munícipes o retorno e os
serviços merecidos, considerando

ainda os aspectos da crise econômica

vivenciada no país. Em seguida passou a palavra ao Responsável Técnico da
Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, Rubens Antonio Estica que
iniciou a sessão explanando sobre o Orçamento Municipal. Foram apresentadas as
propostas orçamentárias de cada órgão, seguida da exposição do resumo do
orçamento por categorias econômicas, transferências,

índices, variação do

orçamento, comparativo das receitas e despesas de 2015 e 2016, bem como a
evolução da Receita e Despesa de 2006 a 2016. Deixou-se espaço de tempo livre
para manifestações. O Secretário Municipal Sr. Wilson Scheuer fez uso da palavra
explanando sobre das receitas do município e por fim o Prefeito Municipal explanou
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sobre as dificuldades

relativas

ao equilibro

do orçamento

e expondo

sobre os

problemas enfrentados

em sua gestão no que se refere à economia de recursos,

economia esta que vem sendo feita de forma antecipada garantindo a continuidade
dos serviços prestados pelo município mesmo diante da atual crise vivida no país.
O Prefeito Municipal declarou encerrada a audiência pública da qual a presente ata
foi lavrada por mim, Patrícia Rosana de Lima, e assinada pelo Prefeito Municipal
Milton José Paizani, e referendado pelos demais participantes constantes das listas
de presença anexas à presente Ata.
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