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Ata da Audiência Pública realizada aos dezesseis dias do mês de outubro do 

ano de dois mil e dezenove, na sede da Câmara Municipal de Alta Floresta, 

Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, com a finalidade de discutir o Projeto de 

Lei n° 2.004/2.019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), do Exercício de 2020, e dá 

outras providências, obedecido ao disposto no Artigo 48, parágrafo único da Lei 

Complementar 101/2000 que trata sobre a Transparência na Gestão Fiscal. Fez-

se presente os membros da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária, Vereador Luiz Carlos de Queiroz, Presidente, que 

conduziu os trabalhos; e Marcos Roberto Menin, Vice-Presidente e Relator; e 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), membro. Presente também os 

vereadores: Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), José Aparecido dos Santos 

(Cidão), Reinaldo de Souza (Lau), Emerson Sais Machado, presidente do 

Legislativo, Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Demilson 

Nunes Siqueira. Presente ainda os senhores: Diony Ferreira Lima (Diretor de 

Planejamento da Prefeitura Municipal); Sérgio Carlos Passos, Secretário 

Municipal de Desenvolvimento; Celso Ferreira dos Santos, Procon; Wagner 

Aparecido Floriani, Controlador Interno do Poder Legislativo; José Amorin da 

Silveira, Procon;  Valmir Guedes Pereira; Diretor Executivo do Ipreaf; Manoel 

Ferreira Esteves, Rotary Clube Alta Floresta; Osvaldo Danta; colaboradores 

deste Poder Legislativo, entre outros constantes da lista de presença, parte 

integrante e indissociável deste registro. Inicialmente, cumprimentando e 

agradecendo a presença de todos, o Presidente, vereador Luiz Carlos de Queiroz, 

declarou aberta a presente audiência pública, fez suas considerações ao tema, 

explicando à todos a sua finalidade e desejando uma boa compreensão, 

apresentação de sugestões, esclarecimento de dúvidas enfim. Além disto, Luiz 

Carlos agradeceu a todos os envolvidos na realização do presente ato público, 

como equipe de colaboradores da Casa, Presidente da Câmara, Sr. Diony 

Ferreira Lima (Contador Municipal), qual estará apresentando as peças e, 

prontamente, transferiu a palavra ao mesmo. Assim sendo, o Senhor Diony 
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Ferreira Lima, cumprimentou a todos, logo passando ao tema. Inicialmente, 

usando do dispositivo de data-show e tela de projeção, apresentou o conceito de 

LDO, além disto, o que deve conter a LDO destacando os dispositivos 

constitucionais que tratam do tema. Porsseguindo, nos termos da Lei 

Complementar nº 101, de 04/05/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Diony 

explanou sobre a Relação da LDO com a LRF, a exemplo de equilíbrio entre 

receitas e despesas; critérios e forma de limitação de empenho, e outros. Ainda 

do que trata da relação mencionada, abordou sobre o Anexo de Metas Fiscais e 

Anexo de Riscos Fiscais, partes integrantes da proposta. Prosseguindo, passou a 

apresentar os quadros de que tratam dos programas e respectivas ações que 

especificam por órgão da Administração Municipal. A princípio, do Gabinete do 

Prefeito, seguido pelos demais quadros, cujos slides estarão sendo 

disponibilizados no site oficial da Câmara Municipal, nesta ordem: Secretaria 

Municipal de Gestão, Finanças e Planejamento; Secretaria Municipal de 

Governo; Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos; Secretaria Municipal 

de Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal 

de Esportes, Cultura e Juventude; Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Desenvolvimento; 

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária; e Instituto de Previdência 

(IPREAF). A seguir, o Senhor Diony trouxe também à apresentação dos 

presentes, um quadro demonstrativo da análise das receitas, estimada e 

efetivamente arrecadada, no período de 2017 à 2019. Ato contínuo ao material 

preparado à apresentação da presente audiência, Diony explanou também os 

principais pontos da LDO, elencando as prioridades. Em seguida, fez a 

apresentação das Emendas até então apresentadas pelos vereadores junto à 

Comissão de Fiscalização, sob os números 013 à 021/2019 de iniciativa do 

vereador Mequiel Zacarias e da vereadora Elisa Gomes, e Emenda nº 022/2019 

do vereador Mequiel Zacarias, destacando ao público os pontos de cada 

alteração proposta. Concluída a apresentação, o senhor Diony agradeceu a 

atenção de todos e passou a palavra, ao Vice-presidente da Comissão de 
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Fiscalização, vereador Marcos Roberto Menin, o qual, não havendo perguntas 

pelo público presente, fez suas considerações finais, agradecendo a presença e a 

participação de cada qual no processo de discussão da referida peça 

orçamentária, além disso, o empenho e a colaboração de cada um na realização 

do presente evento. Disse que a Câmara está de “portas abertas” para qualquer 

dúvida e maiores esclarecimentos. E não havendo mais nada a se tratar, declarou 

encerrada a presente Audiência Pública, sendo lavrada a presente ata que vai 

assinada por mim, José Tito dos Santos, secretário ad hoc, pelos membros da 

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, entre 

outros presentes. 
 

 


