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Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze 

horas, na sala da Câmara de Vereadores, nesta cidade, na presença do Sr. 

Odair Calos da Silva, que ocupa o cargo de Secretario de Finanças e 

Administração, do Contador Grasiel Sartori, foi realizada a Audiência 

Pública para apresentação e discussão do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, para o exercício de dois mil e dezessete, nos termos 

previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e no Edital numero vinte e 

nove de dois mil e dezesseis de dezessete de agosto de dois mil e dezesseis, 

devidamente publicado no quadro mural da prefeitura e jornal “O 

Boqueirão”, Jornal Informativo do Vale, site do município paginas: 

http://192.168.0.3/sistemas/transparencia/?secao=dinamico&id=1151 

http://www.municipiodeserio.com.br/php/legislacao.php?t=6. O Secretario 

da Administração abriu os trabalhos, expondo que a audiência refere-se ao 

Poder Legislativo e Poder Executivo que engloba também RPPS (Regime 

Próprio de Previdência Social), que na audiência anterior não houve 

participantes, por isso foi publicada nova data para realização de audiência, 

passando a explicar a importância desta Lei, na qual, estão contidas as 

metas que o Governo traçou, par o exercício de dois mil e dezessete, e que 

a mesma dará suporte para elaboração do Orçamento de dois mil e 

dezessete. Em seguida foi apresentado pelo contador do município, a 

estimativa de receita para dois mil e dezessete, destacando recursos 

próprios, convênios, RPPS, bem como valores a serem investidos e 

modernização, aquisição de equipamentos, obras, auxílios, sendo 

detalhados os recursos próprios e de terceiros, que somam respectivamente 

R$ 1.055.000,00 (Um milhão e cinquenta e cinco mil reais) e R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), que são previsões de recursos oriundos 

das esferas Estadual e Federal.  Após algumas colocações como senário 

http://192.168.0.3/sistemas/transparencia/?secao=dinamico&id=1151


financeiro atual, obras em andamento, previsões de convênios, ainda foi 

colocado a previsão nada otimista para o próximo exercício, motivado pela 

crise nacional. Aberto espaço para perguntas, foram esclarecidos algumas 

dúvidas pontuais, não tendo sugestões de alterações em valores ou metas 

traçadas. O Secretario de Finanças encerra a audiência agradecendo a 

presença dos participantes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 

presente ata, que vai assinada pelos presentes.  

 


