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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL– LOA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e
trinta minutos, no Auditório da Câmara Municipal de Oriximiná, nos termos do edital
de convocação nº 002/2016, publicado em 29 de julho de 2016, foi realizada a
audiência pública para coletar sugestões e propostas para a elaboração da Lei
Orçamentária Anual – LOA – 2017. Fizeram-se presentes, pelo poder executivo:
representando o Prefeito Municipal de Oriximiná, o Sr. Cláudio Luiz de Souza
Navarro; o Secretário Municipal de Planejamento e Presidente da Audiência Pública,
o Sr. Elias da Rocha Estumano; a Secretária de Desenvolvimento Urbano, Sra.
Cleiziane Batista; a Secretária de Assistência Social, Sra. Quelen Fabiana Bentes da
Costa; o Secretário Municipal de Transporte, Obras e Serviços, Sr. Alfeu Santo
Carpeggiani; a Secretária de Governo Sra. Cláudia Guerreiro; a Secretária Municipal
de Saúde, Sra. Liliana Bentes Diniz Savino; o Secretário Municipal de Agricultura, Sr.
Joveniano Lobato; representante da Secretaria Municipal de Educação, Sra.
Claudene Souza; o Assessor de Tributos, Sr. Raimundo Nonato Nascimento de
Souza; a Assessora de Comunicação, Sra. Leize Silva; a Coordenadora de
Urbanismo, Sra. Eneida Campos Figueira. A imprensa e os informativos da
Prefeitura. Também ressalta-se a presença da Diretora do SINDISMOR e
representante da Escola Lameira Bitencourt, Professora Adriana Marinho Pimentel,
além de representantes do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de
Políticas Culturais, bem como de instituições governamentais e não governamentais
e alguns líderes comunitários. Iniciando à parte solene da sessão, a Sra. Leize Silva
saudou aos presentes e fez uma breve explanação sobre a importância e o
significado da Lei Orçamentária Anual - LOA, após, anunciou a composição da mesa
de cerimônia, convidando as seguintes personalidades: O Prefeito Municipal, neste
ato representado pelo Secretário de Meio Ambiente, Sr. Claudio Luiz de Souza
Navarro, o Secretário de Planejamento Sr. Elias da Rocha Estumano, a Sra. Maria
Merian Farias, representando o Conselho Municipal de Saúde e o Professor João
Felipe Lobato, representando o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Cantou-se
o Hino Nacional. Usando inicialmente a palavra o Professor João Felipe saudou a
todos e disse da importância em representar dois seguimentos como o Conselho de
Cultura e o curso de Pós-graduação em Etinoeducação, mencionou que a Secretaria
de Cultura tem como parceiro o conselho municipal de Cultura, e que, é possível
fazer uma verdadeira política pública de cultura. Citou que é fundamental a formação
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de professores, comentou a preocupação com o resultado do IDEB e que as
parcerias são fundamentais para melhorar esses índices, mencionou ainda que o
curso de extensão de produção cultural da UFF, que tem um programa em Oriximiná
desde 2008 e propôs que seja incluído no orçamento municipal o curso de Pós
Graduação Lato Senso de Etnoeducação Patrimonial, o qual já se iniciou, mas corre
risco de não terminar, devido não ter sido firmado convênio com a prefeitura. Na
sequência o Secretário de Planejamento cumprimentou a mesa e a todos os
presentes, citou a importância da audiência que servirá para coletar sugestões e
propostas para a elaboração LOA 2017, mencionou as dificuldades que o Brasil está
enfrentado e que este é um momento de união em prol de objetivos que possam
trazer melhorias para o município. Com a palavra o Sr. Cláudio Navarro
representando o prefeito saudou a todos e comentou a importância da audiência em
discutir e receber novas propostas para a elaboração da LOA. Após o
pronunciamento dos componentes da Mesa de Cerimônia, ouviu-se a execução do
Hino do Municipal. Em seguida, o Sr. Elias da Rocha Estumano, presidente da
audiência, assumiu a direção dos trabalhos e convidou a Secretária
Desenvolvimento Urbano a auxiliá-lo na audiência. Leu-se o edital de convocação e
o regulamento da audiência, bem como sua aprovação. Com a palavra o Sr. Elias
Estumano explicou como será conduzido os trabalhos da audiência, disse que as
pessoas que trouxeram suas sugestões poderão se pronunciar e quem não trouxe
deveria encaminhar até terça-feira (13.09.2016) à Secretaria de Planejamento. Em
seguida o Presidente da audiência abriu a palavra a todos os presentes, frisou o
processo político que está se vivendo em Oriximiná a menos de um mês das
eleições, parabenizou a presença dos candidatos a vereador e de todos. Com a
palavra o Sr. Sidnei dos Santos representando a UFF, disse que está representando
o curso de Pós Graduação Lato Senso em Etnoeducação Patrimonial, citou a
diversidade desse curso que abrange pessoas da educação urbana, indígena e
quilombola, disse que é o momento para ampliar o leque de cultura no município,
citou a importância da UFF na formação do magistério, destacou a valorização da
cultura e propôs como sugestão no orçamento de 2017 a inclusão do curso de
Etnoeducação. A secretária Cleiziane solicitou a locação de recursos para melhoria
do prédio da SEMDURB e de novas construções habitacionais. Em seguida o
professor João Felipe solicitou a parceria da Prefeitura no curso da UFF em Pós
Graduação em lato censo em Etinoeducacão Patrimonial, solicitou que seja inserido
no orçamento a construção de um espaço para grandes eventos, um museu, um
espaço administrativo para o Conselho de Cultura, contratação de monitores e
professores para a escola de música e a reforma da Biblioteca Municipal. A
Professora Adriana Marinho Pimentel parabenizou a realização da audiência,
destacou a situação da Escola Lameira Bitencourt onde trabalha como diretora, citou
a situação delicada em relação à estrutura física e organizacional da escola,
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demonstrando através de imagens, falou que a vigilância Sanitária condenou a
escola e disse que não estaria apta a funcionar, e que diante da situação levou ao
conhecimento do Ministério Público que notificou a secretaria de educação a qual se
comprometeu em solucionar o problema, comentou as providências já tomadas pela
Secretaria de Educação, disse que a escola não recebe o recurso do PDDE desde
2015 e que por isso a escola tem uma dívida de oito mil reais e que está se
mantendo com o dinheiro da cantina e com o apoio da SEMED, solicitou a inclusão
da reforma da Escola Lameira Bitencourt para ser inserida na LOA de 2017 como
prioridade; destacou a falta de transporte escolar, propôs a melhoria do transporte
escolar além da organização da sinalização de trânsito, comentou também sobre o
aumento de recursos para serem aplicados na educação especial. Com a palavra, a
Sra. Salete Marinho solicitou a inclusão de incentivo para que se tenha oferta de
cursos profissionalizantes como também de uma área determinada com
infraestrutura melhorada para os moveleiros. Na sequência a Sra. Alciene Rodrigues
representando o bairro Bela Vista pediu iluminação pública, a melhoria no
fornecimento de água, pois é precário o funcionamento, propôs também a
infraestrutura do bairro da Bela Vista, solicitou também um posto de saúde e uma
escola no bairro. Fazendo uso da palavra, a Sra. Creuzarina Barreto destacou a
semana do bebê como sendo um evento que trata da importância em se investir na
primeira infância, disse que está estabelecido por lei a realização deste evento,
demonstrou sua preocupação sendo a mesma coordenadora da Semana do Bebê.
Foi sugerido pelo presidente da audiência que seja encaminhado o orçamento dos
gastos evento para que o prefeito possa avaliar. Salientou ainda que essa analise
fosse em conjunto com a coordenação. A Sra. Eneida Maria Campos Figueira
sugeriu que seja alocado recursos para o trabalho social com famílias do residencial
Tia Ana, propôs a construção ou locação de um prédio maior para funcionamento da
SEMDURB, comentou sobre o crescimento do consumo de drogas e a violência no
município, para isso, propôs alocar recursos para um programa municipal de
combate às drogas, solicitou a criação de um programa de qualificação profissional
para jovens e adultos e recursos para um programa de incentivo ao primeiro
emprego, citou o trabalho feito no Plano Diretor e sugeriu que à equipe técnica da
Prefeitura que na Lei Orçamentária contenha as propostas inseridas no Plano
Diretor, sugeriu também orçamento para a criação de um núcleo de elaboração de
leis municipais, bem como a locação de recursos para a impressão do Plano Diretor
para ser amplamente divulgado. O Secretário de Agricultura Sr. Joveniano Lobato
falou da importância da audiência para a elaboração da LOA, citou a interdição do
matadouro municipal, comentou sobre a dificuldade que os produtores rurais estão
passando devido ao fechamento do matadouro e de não terem onde abater seus
animais, sugeriu para o orçamento de 2017 a abertura de uma licitação ou
concessão para que o setor privado possa tomar a iniciativa de construção de um
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novo matadouro e frisou a parceria da SEMAGRI com o IDEFLOR. Com a palavra o
Sr. Idair José Batista saudou a todos e falou sobre o contrato da Prefeitura com a
Celpa em relação a iluminação pública, questionou o descaso em resolver o
problema no bairro Bela Vista, sendo que, não existe iluminação pública nesta área,
sugeriu o acesso a inclusão digital grátis, citou sobre a falta de transporte escolar
para alunos nos pontos de vulnerabilidade da cidade, solicitou também uma
campanha para expedição de documentos. Em seguida a Sra. Stela solicitou a
implantação de projeto de estágio remunerado no município. A Professora Claudene
Souza destacou as dificuldades de várias escolas em relação à infraestrutura, a falta
de profissionais principalmente na área da vigilância, a falta de transporte escolar, a
falta de lugar adequado e as condições precárias dos ônibus, sugeriu que seja
construída salas de recursos multifuncionais, sugeriu melhoria no transporte escolar
não só na área urbana mais também no campo, sugeriu também a criação de uma
coordenadoria de gestão financeira para Secretaria de Educação gerenciar seus
recursos e uma coordenadoria de Engenharia civil. Na sequência a Sra. Dilvane
solicitou recursos para realocar os conselhos municipais: COMEO, FUNDEB e CAE;
solicitou também recursos para ampliar à infraestrutura da Secretaria de Educação,
um lugar maior para se armazenar a merenda escolar e material utilizado na
Secretaria de Educação, propôs ainda, o aumento na cota por aluno para a merenda
escolar, e um local adequado para guardar os ônibus escolares. Com a palavra a
Secretária Cleiziane comentou sobre a importância das propostas do Plano Diretor
Municipal e solicitou para que essas propostas sejam analisadas com carinho, falou
sobre o convênio do trânsito e propôs a criação de uma Secretaria de Trânsito, já
que se trata de um departamento que arrecada para o município, solicitou mudanças
urgentes no sistema de abastecimento de água para atender toda a cidade de
maneira eficiente, mesmo que haja a necessidade de cobranças de taxas. Fazendo
uso da palavra a Secretária de Saúde solicitou mais recursos para à área da saúde,
sugeriu a necessidade de reestruturação nesta secretaria. Em seguida, a palavra foi
facultada aos presentes e como ninguém desejou usá-la o Secretário Municipal de
Planejamento agradeceu novamente a presença de todos e declarou encerrada a
audiência pública, exatamente às doze horas e cinquenta e dois minutos, e eu,
Niane Pereira da Silva Souza, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será
assinada por todos os presentes.

Oriximiná, 9 de setembro de 2016.

