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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, 

REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19h18. 

 

Às dezenove horas e dezoito minutos do décimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil 
e vinte e dois, realizou-se a Audiência Pública, em caráter virtual, que tem como tema o Projeto de 
Lei das Diretrizes Orçamentárias- LDO para o exercício de 2023, encaminhado pelo Poder Executivo 
a esta Casa de Leis. Presentes os Vereadores: TENENTE LOURENÇANO, JUNINHO PREVIDELLI, EDER 
MINEIRO, DR. DANIEL GALERANI, MAURO MODESTO, TONHÃO DA BORRACHARIA, VALCIR 
CONCEIÇÃO ZACARIAS, MIRIAN PONZIO, DR. VALMIR CARRILHO, LUIS CARLOS DA VILA, ANGELIM, 
LUCIANO AZEVEDO, DR. DENIS EDUARDO MACHADO. Foram convocados para prestar seus 
serviços nesta Audiência Pública, os seguintes funcionários desta Edilidade: CAIQUE ITALO SANTO 
FAUSTINO, FÁBIO LUIS DE CAMARGO, JOÃO PEDRO CUCOLICHIO ROSA, JOÃO VITOR MOHIEDDINE 
YULE e NILTON CESAR MORSELLI. Foi convidado para participar remotamente desta Audiência 
Pública, e discorrer sobre o tema, o Diretor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, senhor CESAR 
AUGUSTO DE LIMA GOMES. O Diretor de Contabilidade, CESAR AUGUSTO DE LIMA GOMES abriu a 
audiência com as explicações técnicas sobre o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2023. O Secretário explicou que a LDO de 2023 tem como base o plano plurianual (PPA) 
e as metas fiscais e financeiras nelas fixadas. Os assuntos regulados na LDO são as despesas e 
custeios dos entes e as despesas relevantes. A LDO deste ano está com previsão de receita de R$ 
247.564.000 (duzentos e quarenta e sete milhões e quinhentos e sessenta e quatro mil reais). O 
senhor CESAR AUGUSTO destaca que a LDO está amparada legalmente na Constituição Federal, 
artigo 165. A principal função da LDO é direcionar as ações serão prioridades no orçamento do 
próximo ano. Cesar continuou suas explanações, explicando que a LDO regulamenta e estabelece 
metas e prioridades, riscos fiscais, proposta orçamentária da Câmara Municipal, reserva de 
contigência, renúncia de receitas e aumento de gastos com pessoal. Destacou também que os 
principais objetivos do município serão: garantir a estabilidade do IPREMT, do SAAET, e 
investimentos na Saúde e Educação. Foi informado que os parâmentros para o crescimento da 
receita do município segue as diretrizes do Ministério da Fazenda. Em seguida, CESAR AUGUSTO 
detalhou os valores de repasse para a Câmara Municipal e as despesas para cada Secretaria. O 
orçamento previsto para a manutenção da Câmara Municipal de Taquaritinga está por volta dos R$ 
6.000.000 (seis milhões de reais). Para a Secretaria Municipal de Educação foi previsto o valor de R$ 
51.080.000 (cinquenta e um milhões e oitenta mil reais), para a Secretaria Municipal de Saúde o 
valor de R$ 68.947.000 (sessenta e oito milhões e novecentos e quarenta e sete mil reais), para a 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo foi previsto o valor de R$ 590.000 (quinhentos e noventa 
mil reais), para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer foi previsto o valor de R$ 1.561.000 (um 
milhão e quinhentos e sessenta e um mil reais), para a Secretaria Municipal de Obras e Meio 
Ambiente foi previsto o valor de R$ 2.561.000 (dois milhões e quinhentos e sessenta e um mil reais), 
para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social foi previsto o valor de R$ 7.089.000 (sete 
milhões e oitenta e nove mil reais), para a Secretaria Municipal de Governo foi previsto o valor de 
R$ 4.266.000 (quatro milhões e duzentos e sessenta e seis mil reais), para a Secretaria Municipal 
de Administração foi previsto o valor de R$ 4.546.000 (quatro milhões e quinhentos e quarenta e 
seis mil reais), para a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos foi previsto o valor de R$ 1.258.000 
(um milhão e duzentos e cinquenta e oito mil reais), para a Secretaria Municipal de Serviços 
Municipais foi previsto o valor de R$ 29.209.000 (vinte e nove milhões e duzentos e nove mil reais), 
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para a Secretaria Municipal de Gestão foi previsto o valor de R$ 178.000 (cento e setenta e oito mil 
reais), e para a Secretaria Municipal de Fazenda foi previsto o valor de R$8.895.000 (oito milhões e 
oitocentos e noventa e cinco mil reais). Neste momento, o vereador DR. DENIS EDUARDO 
MACHADO pergunta ao Diretor de Contabilidade o valor previsto para a Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Foi respondido que Secretaria Municipal de 
Educação foi previsto o valor de R$ 51.080.000 (cinquenta e um milhões e oitenta mil reais) e para 
a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer foi previsto o valor de R$ 1.561.000 (um milhão e 
quinhentos e sessenta e um mil reais). Logo após, o vereador LUIS CARLOS DA VILA parabenizou 
Cesar pelas explicações. Em seguida, o vereador TONHÃO DA BORRACHARIA agradeceu a presença 
do Diretor de Contabilidade na Audiência Pública. Em seguida, o Diretor de Contabilidade da 
Prefeitura Municipal, CESAR AUGUSTO DE LIMA GOMES, agradeceu sua participação na Audiência 
Pública e comentou que a LOA faz um maior detalhamento nos repasses e despesas do município. 
Por fim, o Presidente desta Casa de Leis, senhor TENENTE LOURENÇANO agradeceu a presença de 
Cesar Augusto e agradeceu também pelas explicações, e após fazer suas considerações finais, 
encerrou a presente Audiência Pública, às 19h45min. E para constar eu 
 _______________________JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, lavrei a presente Ata, que 
conforme o disposto nos artigos 156 e 157 do Regimento Interno (ata eletrônica), a gravação 
encontra-se arquivada no sistema de gerenciamento eletrônico na Diretoria Legislativa da Câmara 
Municipal. 


