Ata de audiência pública para a Revisão do Plano Plurianual para o Exercício Financeiro
de 2023, elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária para o ano de
2023. Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2022, às nove horas e trinta minutos,
no auditório da Câmara Municipal , com a presença dos gestores municipais e gerentes do
Plano Plurianual, deu início coma cerimonialista a servidora Senhora Luzia do Carmo de
Oliveira, que de prontidão convida os presentes paraentoar o hino Nacional, logo após, o
Prefeito declara aberto a Audiência pública, a seguira Senhora Ilda de Oliveira Abreu Silva,
apresenta o levantamento das Receitas e as Propostas de todos os Secretários Municipais
para a População sugerir suas opiniões, criticas, sugestões ou propostas como cidadãos, e
faz o comparativo do levantamento das receitas e apresentaçãodas despesas, e enfatiza
sobre o equilíbrio orçamentário, apresenta ainda o Planejamento Estratégico do
Municipio, caso alguem queira alterar e/ou modificar o texto, explana sobre as diretrizes
que o Prefeito propos para a continuidade dos serviços de interesse público no ano de
2023 e não houve nenhuma manifestação do público presencial e nem virtual, a seguir a
servidora municipalSenhora Ilma Aparecida Parede Strellow, apresenta suas propostas
orçamentárias parao ano de 2023, representando a primeira dama, Senhora Elizabete
Gomes Pereira, Secretária Municipal de Gabinete do Prefeito, por ora presente no
plenário, logo após, o Senhor Cleder de Camargo, representa a Secretária Municipal de
Educação, Senhora Valdirene Inácio da Silva, que não pode estar presente, e por sua vez
justificou sua ausência, dessa forma, ele apresenta as propostas de orçamento para a
Educação, e não houve a manifestação da população, logo, o Secretário Municipal de
Saúde o Senhor Levi Gomes Gonçalves, faz uma introdução, e passa para o Contador
Senhor Pedro Otavio Rocha, que apresenta as propostas do orçamento para Saúde para
o ano de 2023, houve uma pergunta sobre o piso dos enfermeiros e técnicos de
enfermagem, e foi destacado que não foi calculado na folha este reajuste, e ficou de rever
os cálculos para Saúde, logo após o Secretário Municipal de Fazenda Senhor Isaias
Rossmann, apresenta suas propostas de gastos para o ano de 2023, e a seguir ele continua
apresentando a previsão de despesas da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, destaca que a folha de pagamento de pessoal cobre todos os servidores
lotados nas secretariasmunicipais, exceto os da Saúde, Educação e Assistência Social, logo,
ele, Isaias Rossmanncomo Secretário Municipal de Fazenda, esclarece que está sendo
apresentado previsões, que poderão ser alterados se for necessário para adequar com a
realidade orçamentária e enfatiza sobre o equilibrio orçamentário como foi apresentado
no inicio da audiencia, a seguir o Servidor Municipal, Senhor Gilmar Pinheiro de Goes,
apresenta suas propostas para o ano seguinte, representando o Secretário Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, Senhor Moisés Crispim de Souza,logo após o Senhor Cleder
de Camargo, representa o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP,
e explana a memória de Cálculo para o ano de 2023, a seguir a servidora municipal Vanuze
Cordeiro, apresenta as despesas para o ano de 2023da Superintendência Municipal de
Esporte, Cultura e Lazer, em seguida, ela também apresenta as propostas das despesas
da Superintendência Municipal de Turismo, destaca sobre os eventos a serem realizados
no município, a seguir aguarda um momento, para que a Secretária Municipal de
Assistência Social apresenta os slides dassuas propostas para o ano de 2023, como não
houve questionamentos, nem sugestões,e nem propostas por parte da população deu-se
por encerrado as apresentações. Não havendo mais nada a tratar encerrou-se a audiência
pública, às onze horas e dezoito minutos, destacando que está sendo transmitido ao vivo
pelo facebook com baixíssima participação da população, e a lista de presença segue em
anexo a esta ata com a presença em sua maioria de servidores municipais no auditório
presencialmente.

