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ATA da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao Projeto de Lei Ordinária n° 014/2018 - LOA-
Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, realizada na Câmara Municipal de Piquete,
sito a Rua do Piquete, 140, em cumprimento ao disposto no artigo 48, parágrafo único, da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Aos sete (07) dias do mês de dezembro do ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezoito (2018), sexta-feira, às 10 horas, o Ver. Rômulo
Kazimierz Luszczynski, DD. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Piquete, escolhido para
presidir a referida audiência, invocando a proteção de Deus para todos os presentes declarou aberta
a Audiência Pública referente ao Projeto de Lei Ordinária n" 014/18-LOA, datado de 28/09/2018,
dispondo sobre o Orçamento do Município para o exercício de 2019. A seguir, o Sr. Presidente
passou a palavra para a Srta. Gislene, funcionária da Prefeitura Municipal para que desse
continuidade aos trabalhos. A Srta. Gislene cumprimentou a todos e disse: "Cumprindo a Lei de
Responsabilidade Fiscal estamos aqui pra apresentar pra vocês como ficou o orçamento da
Prefeitura para o ano de 2019. Tanto da Prefeitura quanto da administração indireta que é o SAAEP
como da Câmara também. A Lei Orçamentária Anual ela é elaborada pelo Executivo, segundo as
diretrizes aprovadas na LDO que já foi aprovada acho que em maio aqui nesta Câmara e estabelece
a previsão de despesas e receitas para o exercício de 2020. A Lei Orçamentária ela é baseada no
PPA, Plano Plurianual, que é um conjunto de programas e ações elaboradas pra quatro anos e na Lei
de Diretrizes Orçamentária que é a priorização de novos programas onde estão as nossas metas
fiscais pra receitas e despesas. Só lembrando que isto tudo tirando o PPA, que é só o conjunto de
ações, a LDO e o Orçamento são puramente estimativos. Os valores que constam neles não são
valores exatos, são valores aproximados. Tanto pode ser pra mais que a gente espera, mas
geralmente é sempre pra menos. Quando nós elaboramos lá na Prefeitura, nós procuramos fazer o
mais próximo possível das nossas necessidades. Não é meramente um número que a gente acha, 'ah
vai ser isso', não é. É uma coisa bem pensada e a gente fez o mais próximo da nossa realidade.
Então é o que eu acabei de falar. A LOA ela é compatibilizada com o PPA e com a LDO e o que
consta, os valores que estão lá financeiros são meramente dotações, são dotações orçamentárias, ou
seja, não é dinheiro. O dinheiro é lá no financeiro, lá no banco. O que consta ali são dotações
orçamenárias que vão pro orçamento e que a gente vai poder usar esses valores. Aqui é só um ciclo
orçamentário que foi feito. A LDO foi feita em abril, a Câmara votou em julho, o PPA foi feito em
agosto de 2017, vale de 18 até 2021, em setembro nós entregamos a Lei de Orçamento aqui na
Câmara e vocês tem até o mês de dezembro pra aprovação do orçamento. E o que é o orçamento
público? É uma previsão de quanto dinheiro o Governo Municipal vai arrecadar no ano
especificando no mesmo documento onde esses recursos são gastos, ou seja, tem que ter o
equilíbrio entre a receita e a despesa. °que o município arrecada tem que estar de acordo com as
despesas dele. Não pode prever uma despesa maior do que ele vai arrecadar. E por que precisa de
orçamento? Porque o município tem vários gastos. Ele tem que cobrir os gastos com Educação,
Saúde, os Próprios Municipais, combustível, telefone, então, tudo isso está previsto dentro do
orçamento. Nas etapas de elaboração de orçamento a primeira coisa que se faz é a estimativa de
receita, que ela foi feita na LDO, quando foi feita em abril. É uma coisa meio absurda. A gente faz
uma estimativa de receita em abril, depois faz o orçamento em setembro pra valer pro ano seguinte.
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Então, essas estimativas, é onde que a gente fala que a gente tem que ter o pé no chão, porque se a
gente ou fizer pra menos ou pra mais, quem vai arcar com as consequências depois é o município. A
formulação de proposta parcial do orçamento de cada unidade, ou seja, nós chamamos a Câmara, a
Câmara foi até nós, ele esteve lá, a gente passou o orçamento pra ele, ele participou, cada Secretário
foi individualmente, sentamos, vimos despesa por despesa. Sentamos lá eu, Roberta, com cada
Secretário, vimos despesa por despesa, linha por linha. Eles falaram as necessidades deles, nós
procuramos atender a todos. Foi feito bem assim, uma coisa de acordo com a necessidade de cada
Secretaria, o que cada Secretário passou pra gente. A compatibilização conforme as orientações da
LDO que a gente tem que seguir lá as estimativas das receitas e depois nós montamos o orçamento
a partir da proposta orçamentária e mandamos pra cá pra apreciação do Poder Legislativo. Então, a
gente falou em receita, como funciona a receita? É feita uma previsão, depois dessa previsão é feito
um lançamento contábil, aí vem à arrecadação que é aonde o Governo manda a parte dele, tanto o
Governo estadual quanto o federal, e depois a arrecadação municipal que são as taxas, os impostos,
tudo o que é arrecadado aqui na Prefeitura. Todos esses lançamentos vão para o banco, numa conta
bancária específica no banco, que são os caixas e depois da arrecadação, tá invertido, o
recolhimento depois vai pros caixas nos bancos. Aí nos bancos, fica lá, a gente faz o orçamento,
entra com as contas da Prefeitura e dos bancos é direcionado o que é Saúde, o que é Educação, o
que é Obras, o que é convênios, o que é Emenda, cada conta específica é pra pagar uma despesa.
Em termos gerais nós temos as despesas públicas que são os gastos efetuados pelo Governo com
vistas ao atendimento das necessidades coletivas e ao cumprimento das responsabilidades
institucionais do setor público devendo ser realizadas por autoridades competentes com poder e
autorizações do Poder Legislativo por meio de lei orçamentária ou créditos adicionais. Então, por
que a gente precisa da aprovação do orçamento? Porque é a Câmara que vai aprovar a gente a
receber as despesas que estão no orçamento e a realizar as despesas e tudo o que tá no orçamento.
Então é preciso da aprovação da Câmara pra isso. A gente falou de receita, despesa, isso fica tudo
fica jogado no ar pra vocês porque vocês não tem a parte contábil, então, ela fica toda dispersa. O
que acontece? Depois de tudo isso elas são classificadas orçamentariamente. Pra gente poder saber,
como você vai pagar uma conta de luz, com o que você vai pagar um funcionário? Não é assim
simplesmente. Tira, paga, põe no papel e paga não. Existe uma classificação orçamentária pra isso.
E elas são classificadas em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são:
Pessoal e encargos sociais, então lá no orçamento tem esses numerozinhos específicos aí. Tudo o
que se tratar 3.1.90.11.00 significa pessoal e encargos, tudo o que se refere ao funcionário.
Pagamento, 13° Salário, Férias, Abono e os encargos sociais que são o pagamento de INSS e FGTS.
3.3.90.30.00 Material de Consumo, tudo o que fala de combustível, alimentação, remédios, material
de limpeza, 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros conta de luz, você contratou um empresa pra
fazer um reforma, pra rever a eletricidade, então tá ali. Isso não é só na Prefeitura não é aqui na
Câmara também. Então essas são as despesas correntes. Ai tem as despesas de capital. São os
investimentos 4.4.90.51.00 são as obras, todas as obras são classificadas nesse elemento e o
4.4.90.52.00 que são os equipamentos, carros, imóveis, no caso aqui microfone, aparelho de som,
tudo é ali. Ali você organiza as despesas de acordo com o orçamento. Essa classificação vai tratar
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da Secretaria. Cada Secretaria tem a sua específica. Toda Secretaria tem todos esses elementos. E
aquilo que eu falei: 'Dotação não é dinheiro'. Então lá pode estar cinco milhões pra uma Secretaria.
Não quer dizer que esta Secretaria vai ter cinco milhões pra gastar. É uma expectativa. Então ali tá
incluído também projetos, emendas. A gente coloca lá o valor não vem, então os cinco milhões já
eram. Porque se o Governo não depositar na conta da Prefeitura o dinheiro que a gente colocou no
orçamento, do projeto que estava estimado pra vir e não veio é uma receita a menos que não vem
então aquele orçamento estimativo lá já não tá o correto então o que está escrito ali não quer dizer
que é o que vai acontecer, que é o que vai arrecadar depende do Governo porque o Governo
também é muita coisas às vezes porque tem o projeto, manda o projeto tudo mas a verba não chega
até a Prefeitura. Usando da palavra a Sra. Prefeita disse: "Queria aproveitar pra fazer um aparte aí.
Isso aí é uma coisa muito importante a Lei Orçamentária porque isso aí não é chute. Fala assim olha
eu vou receber 30 milhões no ano. A minha expectativa de arrecadação de orçamento é 30. Isso não
é chute porque tem uma lei que você também vai ver como é que foi da Lei de Responsabilidade
Fiscal também que vai ver no final das contas aquilo que você planejou está perto daquilo que
realmente aconteceu se tem déficit ou superávit. Então não é uma coisa assim fazer orçamento
qualquer um faz porque é assim, não. A gente tem que ver um histórico de arrecadação, de despesa,
enfim, é um assunto técnico, não é um chute. Embora seja estimativo, tem que fazer uma estimativa
com muita seriedade, com muito conhecimento técnico porque senão depois você programa que
você vai gastar, que o seu orçamento é 30, você pode gastar 35. Você fala que você vai receber, que
o seu orçamento do ano é 30 e você gastou 25. Isso lá tem, lá no final do ano essa diferença que é
de déficit ou superávit ele também influi na Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que não pode ter
chute". Dando continuidade às suas palavras a Srta. Gislene disse: "Prosseguindo. O nosso
orçamento esse ano ficou pra R$ 32.923.100,00. Aí estão organizadas a fonte 1 de arrecadação da
Prefeitura, a fonte 2 e a fonte 5. Então lá está incluído tudo. Então o nosso orçamento ficou em R$
32.923.100,00. Então vamos lá, como que ficou por cada Secretaria. Pra Câmara Municipal o
duodécimo no total, no final do ano de 2019 ele vai ter que estar em R$ 1.518.200,00. No gabinete
do Prefeito ficou de orçamento R$ 1.048.500,00. Para a Secretaria Municipal de Planejamento e
Finanças R$ 492.500,00. Para a Secretaria de Patrimônio R$ 378.500,00. Para a Secretaria de
Educação R$ 7.684.200,00. Para a Secretaria Municipal de Saúde R$ 9.946.400,00. Para a
Secretaria de Desenvolvimento Social R$ 1.333.000,00. Para a Secretaria de Obras e Serviços R$
4.692.300,00. Para a Secretaria Municipal de Agricultura R$ 410.900,00. Encargos Gerais do
Município R$ 743.700,00. Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico R$
1.030.200,00. Para a Secretaria Geral do Município R$ 534.300,00. Para a Secretaria Municipal de
Negócios Jurídicos R$ 599.700,00. Para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente R$
1.309.000,00. Para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer R$ 329.600,00. Com o repasse para
o Serviço Autônomo de Água e Esgoto R$ 185.100,00 e mais uma Reserva de Contingência que
fala na LDO que a gente tem que deixar como reserva de dotação 1,2%, deu R$ 687.000,00.
Somando tudo ISso dá os R$ 32.923.100,00. Lembrando que na Saúde estão contempladas as verbas
que vem para os serviços de Saúde da Família, para Atenção Básica, Saúde Bucal, as verbas que
vem do Governo. Na Educação também já estão contempladas a merenda, transporte e tudo nesses
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valores da Secretaria já estão contempladas. A fonte 1 da Saúde que são os 15% que é de
obrigatoriedade a Prefeitura aplicar o mínimo e na Educação também os 25% que tem de
obrigatoriedade pra aplicar. Então no orçamento já está incluído isso. 25%. E os 15 da Saúde. E
também já estão incluídos no orçamento também os precatórios a serem pagos para o ano de 2019.
A nossa receita corrente líquida para o ano de 2019 está orçada em R$ 31.229.300,00. O que
significa isso? Por que o nosso orçamento é 32 e a nossa receita corrente líquida é 31? A diferença é
que são os juros das contas que são aplicadas. 31 milhões é a receita que vem do Governo. Ai
quando vem para as contas tem contas que precisam ser aplicadas. Então, pra gente só consta que
vem do Governo, a gente não conta com os juros aplicados. E pra despesa com pessoal total do ano
da Prefeitura é encargos, salários e indenizações, estão previstos no orçamento R$ 12.770.604,00.
Em cima da receita corrente líquida que tem que fazer o cálculo pra Lei de Responsabilidade de
aplicação, a Prefeitura está com uma aplicação de 41,33, o limite é 54. Então nós estamos dentro, o
orçamento está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal tudo direitinho. O total mínimo de acordo
com a Lei de Responsabilidade Fiscal para a Saúde, a ser aplicado na Saúde é de R$ 3.423.150,00
levando em consideração a receita própria, tirando fonte 2 e fonte 5. Mas, os gastos com a Saúde
está em tomo de R$ 5.922.700,00 do orçado. Usando da palavra a Senhora Prefeita disse: "Ou seja,
historicamente nós temos de lei, é, a lei determina que se gaste 15%, acima de 15%, na verdade
15% e na Educação 25. Na Saúde a gente tem gasto 33% você pode se considerar aí os últimos anos
deve estar dando uma média disso 32, 31, por aí por cento que nós gastamos quer dizer, nós
gastamos o dobro daquilo que a lei determina que seja °mínimo, se a gente gastar 15% nós estamos
dentro da lei mas estamos gastando 33. E na Educação tá dando 26, 27%, é, da obrigatoriedade.
Então, dentro de todo o orçamento se você somar 25 % da Educação, 26% da Educação mais 33, 32
que seja, vai dar aí 58% do orçamento pra essas duas Secretarias. Aí o resto é pra fazer o resto que
precisa fazer tudo. Manutenção, obras, tudo o que precisa do resto pra todas as outras Secretarias,
pagamento de pessoal e tudo o mais". Continuando a sua fala a Srta. Gislene disse: "E se passar a
Lei da Assistência Social, aí parte desse orçamento nós vamos ter que repassar obrigatoriamente
10% pra Assistência Social. Aí vai sobrar muito menos pro resto, entendeu?". Usando da palavra a
Senhora Prefeita disse: "Dá 70%, vai sobrar 30 pro resto". A Srta. Gislene continuou: "Então, as
despesas tem que ser bem pensadas, não podem ser assim, tem que ficar bem com o pé no chão
igual sempre desde quando a Prefeita entrou, é tudo muito bem pensado, bem elaborado, não é feito
assim, porque depois você pode até fazer na hora vai lá tem dinheiro e tem dotação, mas depois faz
aqui falta lá, falta cá. É assim, não pode se pensar só, a gente até brinca né Luiz, a gente tem que
pensar 360°, a gente tem que pensar em tomo, porque ah tá faltando aqui. Tem dinheiro? Ah, mas
depois não vai faltar pra cá? Vamos fazer uma coisa que ajude aqui pra não deixar faltar ali
também. Então é pra isso que é feito o orçamento. E todos os Secretários participam, todos eles
sabem do que tá falando, o orçamento aqui foi feito junto com eles, eles sabem do que está
acontecendo. Então, eles, acho que essa foi também a primeira vez que a gente sentou junto, a gente
sentou com cada um deles, eles passaram as necessidades, eles sabem o que eles vão poder fazer e o
que não. O que eles não conseguirem fazer às vezes não é por conta deles é por conta do orçamento,
das receitas do município que são poucas também". Em seguida a Senhora Prefeíta disse: "E tem
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uma outra coisa também e que tá no orçamento também que são os precatórios. Esse ano está dando
aí quase 600 Luiz? Quinhentos e vinte e cinco mil e o ano que vem no orçamento já tá pra quanto?
400, tem mais correção monetária que são os pagamentos de ordem judicial, a maior parte de lei
trabalhista". A Srta. Gislene disse então: "Mas, só lembrando né Teca, que o maior precatório nosso
não são de funcionários é de uma ONG de administrações passadas que não pagou. Ela não cumpriu
com suas obrigações, como a Prefeitura assinou contrato com ela é co-responsável. Então, ela não
fez a Prefeitura que teve que arcar". Ao que a Senhora Prefeita acrescentou: "Não é da legislatura
de vocês dois, mas é rescaldo lá das últimas O.Ss. que passaram por aí que não pagaram os
funcionários. Como é um convênio tem co-participação da Prefeitura, a Prefeitura é obrigada a
pagar. E esse não tem jeito, caiu o precatório não tem choro nem vela". A Srta. Gislene disse:
"Então isso é o que eu tinha que passar pra vocês sobre o orçamento da Prefeitura, se vocês fizerem
alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta fiquem à vontade. Desculpem o slide é que eu
fui copiar, copiei errado. Respondendo a uma pergunta a Srta. Gislene disse: "É porque a receita ela
está até o mês de agosto, a audiência foi do segundo quadrimestre e a gente fez o orçamento em
setembro, então pro ano que vem a participação se vocês frequentarem as audiências vocês vão ver
as diferenças. O primeiro quadrimestre nem tanto porque a Prefeitura ainda tá iniciando é mais o
segundo, em janeiro ou fevereiro a gente vai ter que apresentar um terceiro quadrimestre, aí é o
fechamento do ano, aí a gente vai dar pra vocês quanto que foi que gastou com pessoal, quanto que
gastou com a Saúde, quanto que gastou, a gente pode até preparar uma coisa mais elaborada tipo
uma prestação de contas geral da Prefeitura. convênios. emendas, tudo direitinho pro quadrimestre
seguinte". A Senhora Prefeita disse: "Acho que seria interessante que se fizesse isso depois do
fechamento, lá pra fevereiro que fecha o ano anterior contabilmente, aí tem exatamente o 'que
aconteceu". A Srta. Gislene completou: "A gente faz a apresentação das metas fiscais e dá uma
elaboradinha melhor, tipo uma prestação de contas geral da Prefeitura com caixa, com tudo
direitinho. Porque daí a gente já tem um valor real pra mostrar pra vocês". O Senhor Presidente
disse: "Se Deus quiser eu estarei aqui ainda". A Senhora Prefeita disse: "Deus é que sabe, quem
manda nas coisas é Ele. Nós só temos vontade. Nós temos vontade, mas é Ele que manda. Mas, o
que eu queria fazer uma observação ainda já que ela falou dessa prestação de conta, não é prestação
de contas. O Tribunal de Contas do Estado ele está implementando uma nova forma de fazer
auditoria que é quadrimestral. E uma coisa que se discuti muito que você, do ponto de vista vamos
dizer assim, agora já não tem mais nada a ver com a LOA, só pra conhecimento mesmo. Eu acho
muito legal esse sistema que eles implantaram de ter auditoria quadrimestral. Esse ano ela foi na
verdade mais didática, pra gente aprender porque era uma coisa nova. Então eles colocam um alerta,
isso aqui tem que ser feito assim, isso aqui tem que ser feito assado. Agora o ano que vem não. Ano
que vem já passa a ser feita se não cumpriu vai ter na verdade sanções. Eu acho, quer dizer, a
minha, pelo que eu vejo nesses seis anos que eu estou na Prefeitura uma coisa boa do ponto de vista
da auditoria, mas não vai funcionar muito porque por exemplo: vocês mesmos sabem, vocês pedem
uma emenda parlamentar. A emenda, por exemplo, tem emenda que eu pedi em 2013 e até hoje não
chegou. Você é obrigado às vezes a colocar no orçamento depois não vem. Então, pra você ter uma
execução de orçamento extremamente fiel ao que está, você está fazendo previsão, como é que isto
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vai ser depois cumprido rigorosamente se alguma coisa dentro da previsão não aconteceu. Então, é
muito bonito no papel essas coisas. Tô louca pra ver depois o que acontece. Porque você fazer a
previsão quadrimestralmente e tem que dar certo não podia ser previsão, teria que ser coisas
efetivas. Então eu recebi tanto eu só posso gastar tanto. Mas você prevê que vai receber, depois
você não recebe você não faz e daí? Que orçamento que você fez que não cumpriu? Mas não
depende também da área Executiva. Então acho bom porque impede do ponto de vista do
acompanhamento do Tribunal de Contas, de auditoria, pra ver inclusive o tamanho do rombo que
algumas prefeituras fazem durante o ano. Mas isso não quer dizer talvez possa melhorar, mas dizer
que vai ser matemático não é. Porque tudo o que é previsão já não é matemático. Previsão é
previsão, não é realidade é uma previsão. Estou prevendo que vai acontecer isso. Se não acontecer o
resto vai pro brejo, mas enfim eu acho que de qualquer forma é uma maneira boa de acompanhar a
execução do orçamento. A Lei de Responsabilidade ela coloca um alerta que você quando chega em
51% você tá em alerta. Agora tá pra passar uma lei lá que não tem, não vai ter mais. Então
sacrificou tanto os municípios e agora aprova assim sem mais nem menos. E isso vai virar um saco
sem fundo, um boné 'véio'", O Senhor Presidente disse: "Tá no Senado ainda, não foi aprovado
ainda". Ao que a Senhora Prefeita respondeu: "Já foi aprovado no Senado, vai pra sanção do
Presidente. Não sei se ele vai aprovar, mas se aprovar o que vai acontecer, ah então agora eu vou
poder contratar quantas pessoas eu quiser. Tá bom. Aí eu contrato e depois como é que eu pago
depois? Olha o rombo que isso vai dar no orçamento depois. Você faz uma medida de ordem
política, de ordem financeira você não tem recurso como é que faz? Muda esse item da lei e não
mudou o resto. Por exemplo: ele não obriga por exemplo uma emenda que ela chegue
obrigatoriamente que o Governo tem que pagar. Ele põe em contingência depois não paga e daí?
Olha pra você ver como é que é o negócio". Usando da palavra o Senhor Presidente disse: "Mas
quando é empenho no caso não tem uma lei que obrigue a que ele destine a emenda pro município,
porque eles falam que é uma forma de precaver por ter empenhado" A Senhora Prefeita então
respondeu: "Pela experiência nossa, a Roberta inclusive podia falar, quero ouvir a Roberta. Pra você
ver como funciona as coisas que é um absurdo. A Sra. Roberta disse: "Às vezes está até empenhada
a emenda, mas se vira o ano não veio, que ela entrou em restos a pagar, eles fazem um Decreto e
cancelam a emenda. Já aconteceu isso com umas quatro ou cinco nossas". A Senhora Prefeita disse
então: "Então a gente não tem essa arrecadação é matemática você tá entendendo? Então, por
exemplo, quando os deputados votaram, por exemplo, a emenda impositiva, a ideia era essa. Que
depois que mandasse não podia tirar. Mas nem isso na impositiva eles estão pagando. Nem o que já
é imposição na lei passa. Se acontecer qualquer coisa aí, sei lá, por exemplo, choveu bastante num
lugar lá que causou problema sério, esse acidentes de nível maior, por isso aí o Governo pode
cancelar tudo. Você entendeu? Cancelou lá, cancela tudo o que está aqui para trás. E daí?" A Srta.
Gislene perguntou: "O que vai preocupar é a primeira coisa que eles cancelam é da onde Nicholas?"
O Sr. Presidente disse: "Saúde. Onde é a maior promessa né?" A Senhora Prefeita disse: "Nós
temos um problema sério com relação a isso sabe? A lei às vezes, por exemplo, SAMU. SAMU tem
uma lei que na verdade eles teriam que cobrir tudo do SAMU, não cobre. Uma parte a Prefeitura
que cobre. Na Saúde, algumas coisas na Saúde também a rigor teria que cobrir tudo, não cobre.
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Encargos sociais pro exemplo ele não cobre. A Prefeitura que paga. Então cria-se um programa,
todo mundo acha que o programa é maravilhoso mas o recurso não vem. E isso entra no orçamento,
tem que sair da verba do orçamento. Agora dizer também que é tudo ruim, não é tudo ruim. Eu acho
que tem que ter mesmo regra porque tem gente que extrapola as coisas. Mas aí é uma outra questão.
É não cumprimento da lei, é outra história". O Senhor Presidente abriu para mais perguntas. O
Senhor Presidente disse então: "Alguma dúvida? Aqui está tudo certo". Não havendo mais
perguntas e nada mais a ser tratado o Senhor Presidente daquela audiência Vereador Rômulo
Kazimierz Luszczynski invocando a proteção de Deus deu por encerrada aquela Audiência Pública.
PIquete, 07 de dezembro de 2018. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
--------------------------------------------------------------------.....................................................................
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Câmara :Municipa{ dê (Jliquete
P.staáo de São q>aufo

TERMO DE PRESENÇA

Folha n,"

Aos sete (07) dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito (2018),
sexta-feira, às 10 horas, no Edifício "Ver. José dos Santos Barbosa", Sala Seraphim
Moreira de Andrade, Câmara Municipal de Piquete, sito à Rua do Piquete, 140,
Centro, reuniram-se os Vereadores, Secretários Municipais, demais autoridades e o
povo em geral para a realização da Audiência Pública para discussão do Projeto de
Lei Ordinária nO 14/2018 (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA - LOA -para o
exercício de 2019).

E, para constar, foi lavrado este termo que será assinado pelos presentes.
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