Audiência Pública para discutir com a população
muzambinhense a LOA/2019 – Lei Orçamentária Anual e
Subvenções Sociais e Contribuições Correntes para o ano
de 2019, em 05 de dezembro de 2018.
18ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

Câmara Municipal de Muzambinho

Preliminares

Jota Maria: Peço ao Assessor do Legislativo que faça
a verificação do quórum
Assessor:
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador

Senhor Afrânio Donizetti Damazio
Senhor Carlos Herbert Salomão
Senhor Daniel Eduardo Ferraz
Senhor Fernando Lucrécio Coluce
Senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira
Senhor João Batista Vasconcelos
Senhor José Maria Dias
Dr. Mário Donizetti Menezes

Vereador Senhor Reginaldo Esaú dos Santos
Vereador Senhor Roberto Tedodoro
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior

Jota Maria: Façamos nossa oração inicial (Pai Nosso).
ABERTURA
Jota Maria: Em nome do povo muzambinhense e
suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os
trabalhos desta Audiência Pública.

EXPEDIENTE
Jota Maria: Bom dia a todos. Esta audiência se realiza por
iniciativa da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, com base no artigo 323, inciso XVIII, do
Regimento Interno da Câmara, combinado com o artigo 44,
parágrafo 2º, inciso II, e, artigo 128, da Lei Orgânica do
Município; artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar
101/2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal), e como
previsto no artigo 16 da Lei Municipal nº 3.085, de 10 de
Dezembro de 2008. Estas audiências irão tratar da Lei
Orçamentária Anual, que “Estima a receita e fixa a despesa
do município de Muzambinho para o Exercício de 2019”,
sendo o Projeto de Lei nº 3.942/2018; e Projeto de Lei
3.941/2018, que “Dispõe sobre Subvenções Sociais e
contribuições correntes para as entidades mencionadas,
para o ano de 2019, e dá outras providências”.
Agradecemos à participação de todos e, neste momento,
convido o Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Vereador Roberto Teodoro,
para que faça uma breve exposição sobre o tema conforme
artigo 7º da Lei Municipal 3.085, de 10/12/2008.

Exposição sobre o tema
Roberto - A Lei de Orçamento Anual detalha a aplicação
dos recursos do município em obras e ações para o
exercício seguinte. Ela é elaborada com base nas diretrizes
anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual (PPA) e
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ambos
definidos pelo Executivo a partir de discussões com a
comunidade. Antes de virar lei, a proposta orçamentária e
as subvenções sociais e contribuições correntes serão
analisadas pelos vereadores que poderão apresentar
emendas aos projetos de acordo com critérios
estabelecidos pela LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
As audiências públicas visam à participação da sociedade
ora representada pelos seus líderes comunitários e
diretores de associações e entidades representantes de
classes, que devem, dentro de suas necessidades,
apresentarem sugestões, para que sejam estudadas as
viabilidades de inclusão no orçamento anual de 2019, do
Município de Muzambinho.
Estas sugestões apresentadas serão encaminhadas em um
documento final ao Sr. Prefeito Municipal, para que estude
as viabilidades de inclusão. Esclarecemos que estas
sugestões podem ser encaminhadas oralmente ou escritas,
hoje, ou então podem ser entregues na Câmara, até o dia 7
de Dezembro, sexta-feira, às 12 horas.
Roberto: Peço ao Assessor do Legislativo, Senhor Marcos
Vinicius Mello Ribeiro, para que leia as partes principais do
Projeto de Lei 3.942/2018 – que – “Estima a Receita e Fixa
a Despesa do Município de Muzambinho para o Exercício
de 2019”, e, em seguida, faça também a leitura do Projeto
de Lei 3.941/2018, que “Dispõe sobre subvenções sociais e
contribuições correntes para as entidades mencionadas,
para o ano de 2019, e dá outras providências”, sendo que

todos os Edis já possuem Xerox dos Projetos e seus
anexos.
Assessor: - (LEITURA DAS PROPOSTAS CONSTANTES
NA LOA E, EMSEGUIDA, SUBVENÇÕES SOCIAIS)

Pronunciamentos
Roberto – Consulto os presentes se gostariam de fazer
alguma sugestão de forma oral ou escrita.

Roberto - Consulto os senhores vereadores se gostariam
de usar a palavra e fazer sugestões.

Convite para a próxima Audiência

Encerramento Solene

Roberto Teodoro: Nada mais havendo a tratar, em nome
do povo muzambinhense e suplicando a proteção de Deus,
dou por encerrada a presente audiência pública. Convido a
todos para a reunião ordinária da Câmara Municipal de
Muzambinho, que será realizada no dia 10 de dezembro de
2018.

