ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 24/09/2018, PARA DISCUSSÃO
E APRESENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO, DA LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
Aos 24 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, no prédio da Câmara Municipal de
Novo Horizonte, situada à Rua Henrique Dias, 867, realizou-se Audiência Pública para
discussão da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019. Iniciando a sessão, o
Diretor de Finanças, Planejamento e Arrecadação, Sr. Aparecido Fornazari agradeceu a
presença de todos os presentes e explicou o motivo e a importância da realização deste ato
público, que atende ao que determina artigo 165, § 5º, da Constituição Federal, Lei nº
4.320 e da Lei Complementar n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2019, afirmando, também, que o projeto de lei, em
discussão nesta audiência, é um meio indispensável para alavancar o crescimento e o
desenvolvimento do Município. O diretor explanou que Lei Orçamentária Anual programa
as ações a serem executadas, segundo aquelas planejadas no Plano Plurianual, e as
transformam em realidade obedecida às normas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e que a LOA é elaborada, no sentido de estimar as receitas e fixar as
despesas, para controle e elaboração dos demonstrativos e balanços, sempre de forma
compatível com as peças de planejamento (PPA/LDO), e continuou demonstrando através
dos slides que a LOA estabelece diretrizes, metas e prioridades da administração,
compatibiliza as políticas, objetivos e metas previamente estabelecidas no PPA/LDO e
adequa as receitas e despesas e que a LOA assim como a LDO passa pelas fases de
preparação, elaboração, aprovação e alteração. Sr. Aparecido explanou sobre o orçamento
geral do município de Novo Horizonte, para o exercício de 2019 que estima a receita e fixa
a despesa em R$ 124.000,00 (Cento e Vinte e Quatro Milhões de Reais). Logo em seguida
o Sr. Aparecido Fornazari deixou mais um tempo em aberto para perguntas e sugestões,
então o vereador Roberto Melchiori comentou dos Créditos Adicionais do exercício de
2018, para haver um melhor planejamento, para não acontecer no exercício de 2019 muitas
alterações e como não houve mais manifestação da platéia, encerrando assim, agradecendo
a presença de todos. Eu, Daniele Maria Fonseca Amaral, lavro essa ata a qual segue lista
para os presentes assinarem.

