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Ata da Audiência PUblica da Lei Orcamentaria Anual LOA

-

2017

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mu e dezesseis, as dezesseis
horas, no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, na Sede da Prefeitura Municipal
de Rio Negro, situada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Bairro Seminário
Negro

-

-

Rio

PR, instalou-se a Audiência Püblica para análise, discussão e conclusão

da Lei de Orcamentaria Anual

—

LOA para o ExercIcio do Ano de 2017 (dois mu e

dezessete). Estavam presentes Os representantes do poder executivo: Wilson
Scheuer (Secretário Municipal de Fazenda, lndüstria e Comércio), Joani Assis
Peters (Secretário Municipal de Administraçao, Planejamento e Coordenaçao
Geral), Jussara do Rocio Heide (Secretária Municipal de Educacao, Esportes e
Lazer, Cultura e Turismo), Marcos Kobus (Controlador Interno) e Simone Angelica
Vitorino Gondro (Secretária Municipal de Saüde). Também compareceram Ana
Paula Chapiewski (Diretora do IPRERINE), Elcio Josué Colaco (Presidente da
Câmara de Vereadores), Lidiane Gomes Flores (Procuradora do MunicIpio) e
demais participantes constantes na lista de presencas anexa a presente Ata, que
foi redigida por mim, Janice Sconieczny Grein, secretária ad hoc.

A audiência

püblica foi iniciada pelo Secretário Municipal, Sr. Joani Assis Peters que anunciou
sua abertura agradecendo a colaboraçao e presenca dos servidores publicos bern
como pela presenca dos representantes do 5° RCC e do Legislativo. Explanou
sobre as possIveis necessidades de alteracOes orçamentárias por parte das
Secretarias para o prôximo ano, dentro das normas estabelecidas em lei,
considerando a reduzida arrecadacao do municipio e as dificuldades enfrentadas
em decorrência disto. Alertou para a necessidade de seguir o orçamento
criteriosamente, buscando executar apenas as açOes cujos recursos estejam
previstos e disponIveis. Em seguida passou a palavra para o Responsável Técnico
da Secretaria de Planejamento e Coordenaçao Geral, Rubens Antonio Estica que
iniciou a sessâo explanando sobre o Orcamento Municipal e Audiência Püblica
como instrumento de transparência, elencando as dificuldades enfrentadas pelo
municIpio em decorrência da queda no valor dos repasses do Governo Federal.
Explanou sobre a dificuldade de elaborar a Proposta Orcarnentária em relacao a
arrecadaçao. Foram apresentadas as propostas orçamentarias de cada Orgao,
seguida da exposicao do resumo do orcamento por categorias econômicas,
transferências, indices, variacao do orcamento, comparativo das receitas
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despesas de 2016 e 2017, bern como a evolucao da Receita e Despesa de 2007 a
2017. Evidenciou uma reducao do orçamento no que se refere a despesas de
pessoal e manutencao para o prOximo ano. Em seguida agradeceu a presenca de
todos e deixou espaço de tempo livre para manifestacOes. 0 Secretário Municipal
da Fazenda, Sr. Wilson Scheuer fez uso da palavra explanando sobre as receitas
do municIpio, explicando que o ano de 2017 será urn ano de grandes dificuldades
financeiras, solicitando a conscientizaçao dos servidores püblicos no que se refere
aos gastos, de forma a tornar a “maquina” mais produtiva e econômica, sem
postergar Os pianos de econornia e zelo corn orcamento püblico. Na sequência, o
Sr. Joani Assis Peters solicitou aos presentes que se manifestassern sobre as
düvidas ou esciarecirnentos que se fizessem necessários. Não havendo nenhuma
indagação, pediu a todos para que, dessa forma, fosse considerada aprovada a
Proposta Orcarnentaria para o ExercIcio de 2017, tendo a mesma sido referendada
por aciamaçao. Por fim, o rnesmo deciarou encerrada a audiência pUblica da qual a
presente ata foi iavrada por mim, Janice Sconieczny Grein, e assinada pelo Sr.
Joani Assis Peters, Secretário Municipal de Administracao, Pianejarnento e
Coordenacao Geral, e referendada pelos dernais participantes constantes das

