ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO
EXERCÍCIO 2019

Às quinze horas e quinze minutos do dia 25 de abril de 2018, no Plenário da
Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste – PR, localizado na Rua Alexandre
Kordiak, 87, Centro, realizou-se a Audiência Pública para a discussão e
aprovação da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício de
2019. A audiência contou com a presença de representantes do Executivo
Municipal, funcionários Municipais e Vereadores. Após agradecer a presença
de todos, o assessor contábil, senhor Antonio Cimiano cumprimentou os
presentes e iniciou ressaltando a importância da participação da população nas
Audiências Públicas, que é uma oportunidade de opinar, dar sugestões,
reclamar algo para a sua comunidade, mas geralmente a população é
desinteressada e quem participa são sempre os mesmos, mas que esse fato
não acontece apenas no nosso município. Explanou que no ano passado foi
elaborado o PPA (Plano Plurianual) para os anos de 2018 (dois mil e dezoito) a
2021(dois mil e vinte e um), o qual foi previsto Receita e Despesa. Neste ano
está sendo executado o primeiro ano do PPA, ano que vem o segundo e assim
por diante. Como o PPA é para quatro anos, a cada ano de vigência dele vai se
extrair, num documento chamado Anexo de Metas e Prioridades, aquilo que vai
ser executado no ano seguinte, esse documento acompanha a LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias). Comentou que a LDO, como o próprio nome indica,
estabelece as diretrizes para elaboração do orçamento. Fez alguns
comentários sobre a LDO da União, e sua importância na economia do país.
Explanou, ainda, que a LDO estabelece todo regramento para fazer o
orçamento, todos os programas da Prefeitura tem que estar previsto, assim
como concurso público, ajustes a servidores, Refis, majoração de alíquotas de
impostos, qualquer ação na área financeira, orçamentária e tributária tem que
estar previsto na LDO. Comentou que a LDO é um texto amplo, onde
estabelece as regras/normas pra o orçamento e que o orçamento é uma peça
séria na Prefeitura. Fez comentários sobre a Secretaria de Planejamento das
Prefeituras que na realidade não faz planejamento e quem faz essa função é a

Contabilidade; que essa secretaria deveria ser mais séria, com políticas para o
desenvolvimento do município; que é um órgão responsável por planejar o
município, querer enxergar o município no futuro, mas isso não acontece por
motivos políticos, e que muitas vezes não é necessário dinheiro, mas sim ação.
Falou sobre o servidor público, suas funções e atribuições e que todos
dependem de todos para a realização de um bom trabalho. O assessor deu
oportunidade para o público presente fazer questionamentos e esclarecimentos
e por fim, agradeceu a presença de todos.
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