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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO

SUDOE§TE

CAMARAMUNICIPAL
ATA DA TERCEIRA AUDIÊNICA PUBLICA DO ANO DE 2019,

REFERENTE AO SEGUNDO QUADRTME§TRE DO ANO DE 2019.

ATA DA TERCEIRA AUDIÊNICA PUBLICA DO ANO DE 2019,
REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE
2019.
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2019, às

17h:30min, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santo
Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, confonne Edital de
Convocação de Audiência Pública n' 03/2019, reuniram-se a
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos
Vereadores Elizete Divone Gradaschi, Claudio Alain Guterres do
Carmo e João Maria de Souza Bueno, encamegada do
acompanhamento da execução orçamentária e a realização da
Audiênoia Pública do Segundo Quadrimestre de Avaliação do
Cumprimento de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
conforme especifica o Art. 48 c/c §4' do artigo 9", da Lei de
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nu 101/2000 de
04.05.00; art. 166, § l', da Constituição Federal e Instrução Normativa
den" 0412006 de 04 de maio de 2006 do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná. Estando todos presentes, a Senhora Vereadora Elizete
Divone Gradaschi, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
da Câmara Municipal de Vereadores, declarou abertos os trabalhos da
Audiência Pública, passando a palavra para a Seúora Geni Saugo
Ribeiro, Secretaria Municipal de Contabilidade e Finanças da
Administração Municipal, juntamente com a Seúora Ana Maria
Bandeira, Contadora, No uso da palavra, a Seúora Geni Saugo
Ribeiro cumprimentou a todos os pÍesentes, explanando sobre os
demonstrativos da Execução Orçamentária do segundo quadrimestre
do ano de 2019, fazendo um relatório dos principais itens, qual
constou sobre as receitas, despesas, superávit orçamentário e a
situação ftnanceira atual da Administração Municipal. Também falou
e apresentou dados sobre dívidas a curtos e longo prazo, sobre os
gastos com a Câmara Municipal, ressaltando que os vereadores estão

cumprindo corn seu papel com Çompetência. Após a explanação abriu-
se espaço para serem dirimidas duvidas a respeito do exposto. A
seguir o Seúor Vereador Claudio Alain do Carmo, membro da
Comissão de Finanças e Orçamento, se manifestou, questionando a

respeito da Capela Mortuária, indagando se há previsão de execução
desta obra ainda neste ano, A seguir a Senhora Geni Saugo Ribeiro
explicou que a questão da Capela Mortuária é uma operação de
crédito, pois este dinheiro nunca veio partr o Município, tendo um
crédito com o Estado, não sabendo atinnar se será possivel executar
esta obra neste ano. A seguir o Senhor Vereador Claudio Alain do
Carmo falou sobre a situação do lixo no Municipio, questionando
quando será realizada a licitação desta empresa que já esta prestando
serviços ao Mtrnicípio. A seguir a senhora Geni Saugo Ribeiro, se

manifestou dizendo que o Município possuía um contrato com a

empresa Sabiá Ecológico no valor de setenta e oito mil reais, deste
valor o Municíçrio arrecadava apenas cinquenta mil reais e o restante o

Município completava, esta acontecendo uma nova licitação com
outra empresa, onde esta sendo pago setenta e sete mil e oitocentos
reais por mês, porém não sabia afirmar a modalidade de licitação e o
prâzo deste contrato. Sobre a notíçia de um novo concurso público,
fora questionado sobre como será realizado um novo concurso público
se, conforrne acabado de falar, o índice está alcançando os limites
legais. Sobre tal questionamento, a administração pública disse apenas
que é preciso novo concurso, porém, não explicou como irá resolver a
situação do indice. A seguir a Senhora Ana Maria Bandeira, se

manifestou dizendo que a questão do lixo esta sendo um problema em
todo o Estado do Paraná, e devido à tabeta de custo não estar cem por
cento conforme o Tribunal queÍ. A seguir o Senhor Vereador Claudio
Alain do Carmo, falou sobre a reposição salarial dos funoionários
pirblicos, pois houve um compromisso verbal por parte da

administração pública de conceder esta reposição, questionando se
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haverá possibilidade de cumprir este combinado estc ano ainda ou vai
ficar por ano que vem. A seguir a senhora Geni Saugo Ribeiro, disse
que é uma expectativa do Prefeito para pagar isso, mais vai depender
muito do comportamento da receita. A seguir os membros da

Comissão de Finanga e Orçamento, questionaram sobre as dívidas do
Mtrnicípio, quanto às verbas indenizatórias do INSS, se o Município
está tomando alguma providência com relação a essa situação. Sobre
tal questionamento fora dito pela administração pública, que a

empresa que lealizon a operação de recuperação de crédito está

assessorando na defesa. Fora sugerido pela Comissão de Finanças e

Orçamento, para que o Municipio apure qualquer ocorrência de

responsabilização sobre tal fato que ocasionou a referida dívida. Não
havendo mais questionamentos e nada mais a tratar, a Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamentos, Senhora Vereadora Elizete
Divone Gradaschi, declarou encenada a Audiência Pública.
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