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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA AO PROJETO DE LEI Nº 

40/2012 – LEI ORÇAMENTÁRA ANUAL PARA O 

EXERCÍCIO DE 2013 (LOA). 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU – ESTADO DO 

PARANÁ. 

DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2012, ÀS 15:00 HORAS. 

 
Às 15:00 horas do dia 19 do mês de novembro do ano de 2012, no 

Plenário da Câmara Municipal de Porecatu, localizad o na Rua 

Barão do Rio Branco, n.º 344, nesta cidade de Porec atu, Estado 

do Paraná, realizou-se esta audiência pública refer ente a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2013. A audi ência foi 

aberta e presidida pelo Vereador Fábio Henrique da Silva “Zé da 

Bica”, e contou com a presença do Vereador Marcelo Coelho da 

Silva, comparecendo também os senhores Fábio Antoni o Garcia 

Fabiani, na qualidade de Procurador Jurídico e Sidn ey Lopes 

Silva, na qualidade de Contador, ambos servidores d esta Câmara 

Municipal de Porecatu, sendo que todos compuseram a  Mesa. 

Compareceram também alguns representantes da socied ade 

porecatuense. Após cumprimentar os presentes, o Ver eador Fábio 

Henrique da Silva explicou a finalidade da reunião,  que foi 

agendada em obediência às determinações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e explanou sobre todo o te or do Projeto 

de Lei n.º 40/2012 (LOA), bem como seus Anexos. Apó s a 

exposição, foi oferecida oportunidade para que os p resentes 

pudessem expressar suas opiniões, questionamentos, críticas, 

sugestões ou comentários ao projeto em debate. Na s equência, fez 

uso da palavra o Senhor Wladimir Trunkle, represent ante da 

Guarda Mirim de Porecatu, fez uma breve explanação referente o 

baixo valor repassado a entidade a qual ele represe nta, a qual 

recebeu durante o ano de 2012 apenas R$ 18.000,00 ( dezoito mil 
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reais) e que há previsão de receber no ano de 2013 apenas R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Questionando porque es se valor é 

tão pequeno, razão pela qual registrou seu protesto . Na 

sequência, o Vereador Fábio esclareceu que fez emen das a fim de 

aumentar o valor repassado à Guarda Mirim, porém a mesma foi 

vetada pelo Prefeito. Fez uso da palavra o Padre Jo rge, 

solicitando informação sobre quais os valores são r epassados aos 

conselhos municipais. Momento em que o servidor Sid ney explicou 

que os conselhos municipais não recebem verbas, poi s a função 

típica desses é fiscalizar a aplicação dos valores recebidos por 

suas respectivas secretarias. Na oportunidade, o Ve reador 

Marcelo fez uso da palavra esclarecendo que a dúvid a do Padre 

Jorge seria em relação a quanto cada entidade munic ipal 

receberia no ano de 2013, para que o mesmo pudesse ter melhores 

condições de direcionar possíveis auxílios da igrej a às 

entidades que mais necessitem. Momento em que foram  realizados 

diversos debates sobre muitos assuntos, porém não f oi sugerido 

qualquer pedido de formulação de emenda ao projeto de lei em 

questão. Por fim, o Vereador Fábio franqueou a pala vra, e não 

havendo mais o que se tratar, foi encerrada a audiê ncia pública, 

e assinado uma lista de presença por todos os parti cipantes, a 

qual encontra-se em anexo. Do que, para constar, eu , Waldenir 

Antonio de Oliveira Junior _______, Agente Legislat ivo desta 

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

VEREADORES: 

FÁBIO HENRIQUE DA SILVA  _________________________ 

MARCELO COELHO DA SILVA  _________________________ 


