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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO – LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS PARA O ANO DE 2015. 
 
 

Às 13:17 horas do dia 02 do mês de junho do ano de 2014, no 

Plenário da Câmara Municipal de Porecatu, localizad o na Rua 

Sidney Ninno, n.º 440, nesta cidade de Porecatu, Es tado do 

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

Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2015. A audiência 

foi aberta e presidida pelo Vereador Otacílio Perei ra Junior, 

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça, Fina nças, 

Orçamento, Tomada de Contas e Redação. Após cumprim entar os 

presentes, o Vereador Otacílio explicou a finalidad e da 

reunião, que foi agendada em obediência às determin ações da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, e fez breve explana ção sobre o 

teor do Projeto de Lei n.º 31/2014 (LDO), bem como seus 

Anexos, e após a exposição, foi oferecida oportunid ade para 

que os cidadãos presentes no plenário pudessem expr essar sua 

opinião, apresentar críticas, sugestões ou comentár ios ao 

projeto que lhes foi exposto. Em ato contínuo foi d ado 

abertura para sugestões e indagações dos presentes.  O munícipe 

Esmerino Francisco Silva (Servidor municipal lotado  junto a 

Secretaria de Saúde de Porecatu) apenas questionou qual seria 

a motivação por não haver participação popular nest as 

audiências públicas. Na sequência, o munícipe Wladi mir Trunkle 

(presidente da Guarda Mirim de Porecatu), agradeceu  o comentou 

que não teria qualquer reivindicação para fazer em relação ao 

referido projeto de lei, porém aconselhou aos verea dores que 

continuem a exercer suas atividades com seriedade, em prol da 

coletividade. Não havendo mais o que se tratar, nem  havendo a 

solicitação de uso da palavra por parte dos present es, foi 
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encerrada a audiência pública e todos os participan tes 

assinaram a lista em anexo. Do que, para constar, e u, Waldenir 

Antonio de Oliveira Junior ____, Agente Legislativo  desta 

Câmara Municipal de Porecatu, a datilografei e a su bscrevi. ++ 

 

 

________________________ 
OTACÍLIO PEREIRA JUNIOR 

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça, Fina nças, 
Orçamento, Tomada de Contas e Redação 
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