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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO – LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS PARA O ANO DE 2013. 
 
 

Às 14:00 do dia 12 do mês de julho do ano de 2012, no Plenário 

da Câmara Municipal de Porecatu, localizado na Rua Barão do 

Rio Branco, n.º 344, nesta cidade de Porecatu, Esta do do 

Paraná, realizou-se esta audiência pública referent e a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2013. A audiência 

foi aberta e presidida pelo Vereador Valdir Inácio da Silva, e 

tendo a presença dos Vereadores Sérgio Aparecido Si queira, 

contando ainda com a presença do Senhor Sidney Lope s da Silva, 

Assessor Contábil desta Câmara Municipal e o Senhor  Dr. Fábio 

Antonio Garcia Fabiani, Procurador da Câmara Munici pal. Após 

cumprimentar os presentes, o Vereador Valdir explic ou a 

finalidade da reunião, que foi agendada em obediênc ia às 

determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, e explanou 

sobre todo o teor do Projeto de Lei n.º 27/2012 (LD O), bem 

como seus Anexos, e após a exposição, foi oferecida  

oportunidade para que os cidadãos presentes no plen ário 

pudessem expressar sua opinião, apresentar críticas , sugestões 

ou comentários ao projeto que lhes foi exposto. Ato  contínuo 

foi dado abertura para sugestões e indagações dos p resentes. 

Não havendo mais o que se tratar, nem havendo a sol icitação de 

uso da palavra por parte dos presentes, foi encerra da a 

audiência pública e todos os participantes assinara m a lista 

em anexo. Do que, para constar, eu, Waldenir Antoni o de 

Oliveira Junior ____, Agente Legislativo desta Câma ra 

Municipal de Porecatu, a datilografei e a subscrevi . ++++++++ 
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Valdir Inácio da Silva ____________________________ ___________ 

Sérgio Aparecido Siqueira _________________________ ___________ 

Fábio Henrique da Silva ___________________________ ___________ 

Rubene Rodrigues Fernandes ________________________ ___________ 

Diego Stafanato de Araújo _________________________ ___________ 

Sidney Lopes da Silva _____________________________ ___________ 

Fabio Antonio Garcia Fabiani ______________________ ___________ 

 
 


