ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI
DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA (LDO) PARA 2015 E DO PROJETO DE LEI
QUE ADEQUA O PLANO PLURIANUAL, REFERENTE AO PERÍODO DE
2014/2017.
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e quatorze
(26/06/2014), as 17h30min, nas dependências do auditório do paço municipal, à Rua
Francisco Munhoz Cegarra n° 126, aconteceu a Audiência Pública para
apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO para o exercício
financeiro de 2015 e Projeto de Lei que adéqua o Plano Plurianual - PPA referente
ao período 2014/2017.
Na ocasião a prefeita do município, senhora Deolinda Maria Antunes
Marino, abriu os trabalhos dizendo que se tratava de audiência pública para
apresentação dos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentarias para o exercício de
2015 e projeto de Lei que adéqua o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017
em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e se fazia presente para ouvir,
receber sugestões e esclarecer possíveis dúvidas a respeito. Em seguida comentou,
"estamos comedidos e é com muita responsabilidade que defendemos o que é bom
para Bariri". Continuando disse, que apesar da falta de recursos suficientes para
atender prioridades, acreditava no potencial do município, no dinamismo da
população e no seu desenvolvimento, bastando à participação e união de todos.
Também no corrente exercício já se encontrava trabalhando junto aos governos da
união e do estado na busca de recursos para investimentos no município, que
deverão acontecer no próximo exercício. Quando da concretização dos respectivos
convénios, os mesmos deverão ser incluídos no PPA 2014/2017 e LDO 2015. A
seguir passou a palavra ao Assessor de Planejamento, senhor Vitorio Dimas Barsi,
para expor números sobre os referidos projetos. Tomando a palavra, o assessor
disse que tudo levaria a acreditar; salvo algumas inclusões ou modificações a serem
efetuadas, pois tanto o projeto para adequar o Plano Plurianual, como o projeto da
Lei de Diretrizes Orçamentarias não se encontravam conclusos e dependiam desta
audiência pública para sua conclusão; que o montante da previsão de recursos para
o exercício de 2.015 seria de R$ 82.800.000,00, aumento correspondente a 12,19%
sobre o previsto para o corrente exercício, que é de R$ 73.800.000,00. Destes,
deverão ser direcionados para a administração direta (prefeitura e câmara) o valor
de R$ 77.700.000,00 e à autarquia SAEMBA, o valor de R$ 5.100.000,00. Quanto à
previsão orçamentaria, referente à administração direta (prefeitura e câmara), o
aumento corresponde a 11,00% em relação à previsão anterior de R$
70.000.000,00. A receita proveniente de impostos, base para o cálculo de educação
e saúde, deverá corresponder à R$ 59.418.000,00. Destes, 24,88% serão
destinados à Saúde, cujo valor deverá atingir R$ 14.784.500,00; 30,45% destinados
à Educação, cujo montante deverá atingir R$ 18.095.500,00. Para a folha de
pagamento deverão ser destinados por volta de R$ 36.431.500,00, ou seja, 46,89%
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da despesa prevista. Da despesa prevista também serão destinados R$ 2,3 milhões
ao Setor Social; R$ 5,6 milhões a Infraestrutura Urbana; R$ 1,2 milhões ao
Desenvolvimento e Cultura; R$ 2,2 milhões a merenda escolar; R$ 1,4 milhões ao
Transporte; R$ 1,1 milhão à Amortização da Dívida; E R$ 1,7 milhões ao Pagamento
de Precatório. Nada mais havendo a tratar, foi colocada a palavra aos presentes
para qualquer outra manifestação. Ninguém mais se pronunciou, deu-se por
encerrada a presente audiência pública. Eu Ziltadè Cássia S. Callegari, Contadora
da prefeitura, que a transcrevi e assino,
^"' /
. Bariri, 26 de Junho
de 2.014.
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ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTARIAS - LDO PARA 2015 E ADEQUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA
REFERENTE AO PERÍODO DE 2.014 A 2.017, REALIZADA EM 26/06/2014.
LISTA DE PRESENÇA.
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