ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAR E DISCUTIR A PROPOSTA
PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 09h30min, no auditório
da Câmara Municipal de Oriximiná, fizeram-se presentes os representantes do poder
Executivo, o Prefeito Municipal Luiz Gonzaga Viana Filho, o Sr. Elias da Rocha Estumano,
Secretário Municipal de Planejamento e Presidente da Audiência, o Sr. Joveniano Gato
Lobato, Secretário Municipal de Agricultura, a Sra. Quelen Fabiana Bentes da Costa,
Secretária Municipal de Assistência Social, O Sr. Cláudio Luiz de Souza Navarro, Secretário
Municipal de Meio Ambiente, o Sr. Alfeu Santo Carpeggiani, Secretário Municipal de
Transporte, Obras e Serviços, a Sra. Liliana Diniz, Secretária Municipal de Saúde, a Sra
Sandra Irene Sores de Oliveira, representando a Secretaria de Integração Municipal, a
Assessora de Comunicação – Sra Leize Maria Anjos da Silva – Mestre de Cerimônia da
Audiência Pública; representantes do Poder Legislativo, os vereadores: Lucenildo Rocha
Andrade e Joseane Seixas; entidades não governamentais: Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais, representado pelo Sr. Dázio Souza de Araújo, Associação de Mulheres
Indígenas da Região do Município de Oriximiná Sra. Marlúcia Gomes da Silva, AMTIMO,
Conselho Municipal de Assistência Social Sra. Lenivalda de Souza Xavier, Conselho
Municipal de Educação o Sr. João Francisco Miléo Guerreiro, e a imprensa presente (jornal
Lado Oeste, Tv Ponta Negra - SBT canal 9). Dando início a sessão solene, a Sra. Leize Silva
deu boas vindas a todos, explicou que a finalidade da audiência é de coletar novas propostas
que deverão ser incorporadas ao Projeto de Lei da LDO para o exercício de 2017. Na
sequência convidou a fazer parte da bancada o Prefeito Municipal, Luiz Gonzaga Viana Filho;
a Vereadora Joseane Seixas, o Secretário Municipal de Planejamento e o Pastor Jorge Albert,
após a abertura da solenidade com a composição da mesa e execução do hino nacional,
convidou-se a fazer uso da palavra o Pastor Jorge Albert que agradeceu o convite para
participar da audiência, na sequência foi convidado para se pronunciar o Sr. Secretário de
Planejamento, que saudou a mesa e todos os demais representantes, falou da importância da
LDO, disse que ela irá nortear a lei orçamentária anual – LOA e que a mesma respalda as
ações do executivo para o ano de 2017. A vereadora Josy Seixas falou que a audiência servirá
para conhecer as Diretrizes para o próximo exercício, comentou sobre a pouca participação
popular na audiência, mas que as pessoas ali presentes com certeza dariam sua parcela de
colaboração. Com a palavra o Prefeito Municipal saudou a mesa e os demais participantes e
citou que a colaboração de todos é muito importante para a realização do evento, e que, suas
sugestões serão de grande valia para se ter um Projeto de Lei participativo. Após o
pronunciamento das autoridades e convidados para compor a mesa de cerimônia, ouviu-se a
execução do Hino Municipal. Em seguida, o secretário de planejamento foi convidado a
assumir a mesa para coordenar os trabalhos. Dando sequência, o presidente da audiência
convidou para fazer parte da mesa a Secretária Municipal de Assistência Social Quelen
Fabiana, afim de auxiliar nos trabalhos. Leu-se o edital de convocação para audiência. Na

sequencia o regulamento da audiência, durante a leitura houve a necessidade de modificar o
artigo 6º, §1º, ficando da seguinte forma, “no dia da audiência serão recebidas as inscrições
durante a leitura da minuta do Projeto de Lei”, sendo aprovado o regulamento pelos
participantes. Iniciou-se a leitura da Minuta do Projeto, sendo acordado com a plenária de que
seria lido e aprovado por capítulo; com a palavra a Sra. Salete Marinho se pronunciou sobre a
modificação do artigo 2º, acrescentando os dizeres: a Lei do Plano Diretor (bem como a Lei
do Plano de Diretor). Dando prosseguimento, durante a leitura do Art. 10, inciso XIII, § 3º, a
Sra. Salete Marinho solicitou explicação sobre o referido, esclarecido pela Sra. Quelen
Fabiana, em seguida a Sra. Salete Marinho solicitou a identificação da lei nº 4.320/1964,
como Lei Federal citada no art. 11. Com a palavra, o secretário de agricultura solicitou o
acréscimo no art. 23. Outra sugestão de alteração no documento foi referente ao acréscimo do
inciso III, no artigo 23, ficando da seguinte forma (A comprovação da pessoa carente se dará
por meio de critérios estabelecidos por lei complementar obedecendo as normas e políticas
sociais vigentes). A vereadora Josy Seixas solicitou a retirada da palavra agricultura no art.
15, inciso III, posto em votação e aprovado, propôs também que no art. 16 o suplemento
orçamentário seja de 50%, sendo votado e aprovado em seguida. A sra. Salete Marinho
solicitou explicação sobre o art. 61, esclarecido pelo Presidente da Audiência, secretário Elias
Estumano e pela vereadora Josy Seixas. Proposto pela Vereadora Josy Seixas a alteração no
art. 57 (acrescentando no final a frase “a ser elaborada”) . A vereadora propôs também que no
art. 58 seja acrescentado o inciso I sendo (a revisão e atualização no Código Tributário
Municipal) e renumerando os incisos seguintes. A Vereadora Josy Seixas solicitou a inclusão
no Art. 68 do trecho “aquisição bens”. Ao término da leitura do anteprojeto abriu-se pra quem
quiser se manifestar, não havendo mais ninguém a se pronunciar; o presidente da audiência
agradeceu a presença de todos e encerrou a audiência as 13h03min, e eu Niane Pereira da
Silva Souza, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e por todos
presentes.

Oriximiná, 17 de junho de 2016.

