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Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezenove horas,
no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, teve início
a reunião técnica para discutir o Anteprojeto de Lei xxx/2019, relativo à Lei de
Diretrizes  Orçamentárias,  convocada  por  intermédio  de  convite  enviado  para
todos  os  conselheiros.   A  Assembleia  contou  com  a  participação  de  16
Conselheiros,  cujas  presenças  estão  assinaladas  no  Livro  de  Presença.
Compareceram também outros munícipes cujas presenças estão assinaladas em
livro próprio.  A reunião foi conduzida pelo Secretário de Gestão Pública – Sr.
Mário Baião que iniciou lembrando que o anteprojeto da LDO está exposto no
sítio  da  Prefeitura  desde  o  dia  1º  de  março,  aberto  a  críticas  e  sugestões  do
público em geral  até o dia trinta e um de março do corrente.  Em seguida,  o
Secretário pontuou não haver um roteiro pré-estabelecido haja vista tratar-se de
uma primeira reunião do gênero, colocando-se à disposição dos presentes para
prestar esclarecimentos. O Conselheiro Vanderlei Campos declarou que releu o
programa de governo do candidato Marcelino Borba, o Plano Plurianual 2018-
2021, alterado pela Lei 2170/2018 e o anteprojeto da LDO, objeto desta reunião,
e  não  percebeu  nenhuma  alteração  relevante,  nenhum  fato  novo,  o  que  foi
confirmado pelo Secretário.  O Secretário da SEGEP, reforçando os conceitos
expostos na palestra proferida em dezenove de fevereiro p.p., esclareceu algumas
dúvidas a respeito dos prazos envolvidos no encaminhamento dos projetos de leis
orçamentárias  e  os  objetivos  do  PPA,  LDO  e  LOA.   Alguns  conselheiros
perguntaram sobre a relação entre as rubricas constantes da LDO e a relação dos
itens constantes do sistema OP On-line.  Foi esclarecido que, embora estejam
amarrados  a  uma  função  (por  exemplo  10=Saúde),  os  itens  não  tem
correspondência literal com a nomenclatura utilizada nas peças orçamentárias – a
designação de cada item procura torná-lo claro para  qualquer munícipe.   Em
alguns  casos,  por  exemplo,  na  função  06-Segurança  Pública,  no  OP  On-line
encontramos  um detalhamento  (4  itens:  Posto  policial-cabines;  Rondas-PM e
GM; Monitoramento-câmeras; Outros) não encontrado na LDO.  Dirimidas todas
as dúvidas apresentadas, a assembleia decidiu cancelar a segunda reunião técnica,
prevista para o dia vinte e seis de março.  De qualquer forma, o Secretário da
SEGEP  colocou-se  inteiramente  à  disposição  de  qualquer  conselheiro  para
dissipar dúvidas surgidas posteriormente.  Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às vinte e uma horas e foi lavrada a presente ata que vai assinada
por mim, Vanderlei Campos, secretário “ad-hoc” e Mário Baião Filho, Secretário
da SEGEP.
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