Ata da Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual LOA – 2019
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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 2019 (dois mil e
dezenove). Estavam presentes os representantes do poder executivo: James
Karson Valério (Vice-Prefeito), Thiago Gustavo Pfeuffer Worms (Secretário
Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio), Joani Assis Peters (Secretário
Municipal de Administração, Planejamento e Coordenação Geral), 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 (Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos), Lidiane
Gomes Flores (Procuradora do Município), Evanilda Rank de Oliveira (Secretária
Municipal de Assistência Social), 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, como instrumento de transparência. Citou as dificuldades
enfrentadas pelo município no que se refere aos ajustes do Orçamento para o
próximo ano, mencionando os esforços de cada secretaria municipal ao elaborar o
orçamento. Relatou sobre a importância da participação dos membros da
comunidade nas audiências públicas de forma a conhecer o orçamento do
município e a forma como sua elaboração ocorre. Em seguida passou a palavra
para o Vice-Prefeito James Karson Valério, que iniciou, em nome do Prefeito Milton
José Paizani explicando sobre a forma como os municípios são fiscalizados de
forma que a audiência pública funciona com um instrumento para tornar esta
fiscalização possível, relatou que através da audiência pública é possível detectar
falhas e apontar ajustes, e lamentou a pouca participação dos munícipes nesta
etapa. 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. Expôs o resumo do orçamento por categorias
econômicas, transferências, índices, variação do orçamento, comparativo das
receitas e despesas de 2018 e 2019, bem como a evolução da Receita e Despesa
de 2009 a 2019. Em seguida agradeceu a presença de todos e deixou espaço de
tempo livre para manifestações gerais. 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.

