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Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quatorze,

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 2015 (dois mil e
quinze). Estavam presentes os representantes
(Prefeito Municipal), Alessandro

(

Cristian von Linsingen

Educação,

Esportes

e Lazer,

Cultura

(Secretária

Municipal

de Ação Social),

Agricultura e Meio Ambiente),
Indústria

e Comércio).

Luis Boschetto

autoridades,

servidores

e Turismo),

Paula

Evanilda

Izonel Carrara

Chapieswski

(Presidente

públicos

-

Municipal de

Rank de Oliveira

(Secretário

Municipal

de

Municipal de Fazenda,

Diretora

da Câmara

e munícipes,

Milton Paizani

(Secretário

Wilson Scheuer (Secretário

Ana

Previdência,

do poder executivo:

do

Instituto

de Vereadores),

constantes

de

demais

da lista de presenças

anexa a presente Ata, que foi redigida por Patrícia Rosana de Lima, secretária ad
hoc.

A audiência pública foi presidida

que

anunciou

Planejamento
explanando

abertura.

O

e Coordenação
sobre

orçamentárias
categorias

sua

pelo Prefeito Municipal
Responsável

Geral,

o Orçamento

Técnico

Rubens Antonio

Municipal.

Estica

Sr. Milton Paizani
da

Secretaria

iniciou

Foram apresentadas

a sessão

as propostas

de cada órgão, seguida da exposição do resumo do orçamento por
econômicas,

transferências,

comparativo das receitas e despesas

índices,

variação

do

gastos na área da saúde, foi necessário
das

manifestações.

demais

Secretarias.

municipal

considerando

o recadastramento

deverá

sofrer

realizar uma considerável

Deixou-se

espaço

redução no

de tempo

livre

para

E DA GESTÃO
implantação

ampliação

de:

DE MODERNIZAÇÃO

DOS SETORES SOCIAIS

da

aproximadamente

20%

de unidades que tem sido feio pela empresa

Geomais através do PROGRAMA

no ISS com

o aumento de

O Secretário Wilson Scheuer fez uso da palavra observando que a

arrecadação

TRIBUTÁRIA

orçamento,

de 2014 a 2015, bem como a evolução da

Receita e Despesa de 2005 a 2015. Expôs-se que considerando

orçamento

de

Nota

Eletrônica;

FPM

DA ADMINISTRAÇÃO
BÁSICOS
com

(PMAT); 10%

evolução

de

16%

comparado com a estimativa da STN em relação á média da Receita Prevista para
2014; e demais Convênios

acordados

com o Município,

que ampliam os valores

l.f)

(I)

MUNicíPIO DE RIO NEGRO
ESTADO

DO PARANÁ

CNPJ N.O 76.002 641/0001-47

Rio Negro - Paraná
expostos.

O Secretário

reafirmando

Alessandro

a necessidade

investimentos

relativas

von Linsingen

do reconhecimento

financeiras do município corroborado
as dificuldades

Cristian

fez uso da palavra

e enfrentamento

das dificuldades

pelo Prefeito Municipal que explanou sobre

ao orçamento

e expondo

sobre

as conquistas

nos 18 meses de sua gestão, através de Convênios,

dos

Programas

e

demais buscas de recursos, junto a todas as esferas de governo, encerrando

a

audiência pública da qual a presente ata foi lavrada por mim, Patrícia Rosana de
Lima, e assinada

pelo Prefeito

Municipal

Milton

Paizani,

e referendado

pelos

demais participantes constantes das listas de presença anexas à presente Ata.

(

