PREFETURA DE RIO VERDE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Ata da Audiência Pública “ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS 2017”
Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis , às 15 horas, no auditório
da Prefeitura Municipal de Rio Verde, localizada à Avenida Presidente Vargas, número
três mil duzentos e quinze, Vila Maria, realizou-se a Audiência Pública
“ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017”. Contando
com a presença dos vereadores Lucivaldo Medeiros e Lúcia Helena Batista,. A senhora
Cleidiomar Mendes de Sousa abre a audiência pública cumprimentando e agradecendo a
presença de todos e ressalta que a audiência é para demonstração do projeto da lei de
diretrizes orçamentaria – a LDO para o exercício de 2017 . E explica que é um elo de
ligação entre o PPA e a LOA, e a principal função da LDO é orientar a elaboração do
orçamento anual . Cleidiomar explanou os principais pontos que compõe a LDO,o que
ela deve conter,e que tem a principal finalidade de estabelecer as metas da
administração e orientar a elaboração para o exercício seguinte. Dando continuidade em
sua apresentação demonstrando o cenário básico da economia. Explanou que a receita
estimada total para 2017 será de 641 milhões,sendo 633 milhões em receitas correntes e
8 milhões em receitas de capital. Então a meta fiscal do município em relação as
receitas , é arrecadar 641 milhões em 2017 e de acordo com o percentual , temos uma
projeção para os dois anos seguintes. Para essa estimativa foi considerado um
crescimento da arrecadação de 8,30% em relação ao ano anterior e a projeção para os
dois anos seguintes foi no percentual de 9% para 2018 e 10% para 2019. Esclareceu
que a estimativa para 2017 é feita com base no que foi estimado para 2016.Sobre os
riscos fiscais comentou que não há como fazer uma projeção exata, porém os principais
estarão previstos na LDO. Cleidiomar explicou que o que esta demonstrando é o
projeto, esse projeto deverá ser enviado para analise e aprovação do legislativo. A CF
estabelece o prazo que é até o dia 15.04 , para o executivo encaminhar este projeto para
o Legislativo. Como já foi dito o projeto da lei segue com todos os relatórios detalhados
para que o legislativo faça sua analise de forma minuciosa e proponha as emendas que
julgarem necessárias para sua aprovação ressaltando que os relatórios detalhados já
estão prontos e serão entregues dentro do prazo para que a câmara possa analisar.

Encerrada a fase de apresentação, Cleidiomar passou a palavra para maiores
questionamentos e esclarecimentos, foram abertos os debates para que os presentes
tirassem suas duvidas acerca do apresentado, houve a participação da vereadora Lucia
Batista, questionando que a parte dos artigos que não constaram na apresentação,
Cleidiomar esclareceu que os artigos são textos extenso , e trouxe os principais pontos
para ser apresentado , houve a participação do conselheiro da saúde Mario Neto tirando
suas duvidas sobre as receitas industriais , receita de alienação e operação de credito a
senhora Cleidiomar esclareceu os questionamentos , e finalizando teve a participação do
conselheiro do conselho tutelar Cledson de Oliveira sugerindo um aumento do QDD da
promoção social , Cleidiomar explicou que a solicitação tem que ser levado ao
planejamento em julho na elaboração do orçamento . Não havendo mais nada a tratar a
senhora Cleidiomar Mendes de Souza agradeceu a presença de todos ressaltando que os
slides estarão disponibilizados no site da prefeitura a audiência pública foi encerrada .
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