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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO

SUDOESTE

CAMARA MUNICIPAL 
ATA DA AUDIÊNICA PÚBLICA Nº 03/2021, DE 20 DE SETEMBRO DE

2021.

ATA DA AUDIÊNICA PÚBLICA Nº 03/2021, DE 20 DE
SETEMBRO DE 2021.
Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro do ano de 2021, às
17h:00min, no Plenário Laurindo Flávio Scopel, sede da
Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste, Estado
do Paraná, em conformidade com o Edital de Convocação de
Audiência Pública nº 03/2021, reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara de
Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste, Senhores
Vereadores Elizete Divone Gradaschi e Sérgio Antônio de
Mattos, encarregados do acompanhamento da execução
orçamentária, para a Avaliação do Cumprimento das Metas
Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, referente ao
Segundo Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2021,
conforme determina os §§ 1º ao 4º, do artigo 16, da Instrução
Normativa nº 04/2006, de 04 de maio de 2006, do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, bem como para a análise dos
documentos enumerados nos §§ 1º ao 5º do artigo 9º c/c. o § 1º
do artigo 48, todos da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), e
§ 1º do artigo 166 da Constituição Federal e legislação
aplicável, análise do Projeto de Lei nº 074/2021, de autoria do
Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município de Santo Antonio do Sudoeste, para os
exercícios de 2022 a 2025 e análise do Projeto de Lei nº
075/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
estima a receita e fixa a despesa do Município de Santo
Antonio do Sudoeste para o exercício de 2022. Estavam
presentes também no ato os Senhores Vereadores Claudio
Alain Guterres do Carmo, Vanderlei Darci Novak, Grasiela
Cristina Giacobbo Nodari, Micheli Alves de Lima, Camilo
Carminatti, Claudecir Rocha Lopes e Marcos de Oliveira, além
da servidora pública do Poder Executivo Municipal, Sra. Ana
Maria Bandeira, contadora e responsável pelo Departamento de
Contabilidade da Administração Pública Municipal, a qual foi
a responsável por explanar as matérias orçamentárias previstas
na ordem do dia. Estavam presentes ainda servidores públicos
dos Poderes Executivo e Legislativo e demais cidadãos,
conforme consta da lista de presença. A Senhora Vereadora
Elizete Divone Gradaschi, Presidente da Comissão de Finanças
e Orçamento, declarou aberta a Audiência Pública, onde,
preliminarmente, justificou a ausência do Senhor Vereador
Sebastião de Oliveira, secretário da Comissão de Finanças e
Orçamento. A seguir a Senhora Vereadora Elizete Divone
Gradaschi, passou a palavra para a Sra. Ana Maria Bandeira, a
qual por sua vez cumprimentou a todos os presentes e passou a
explanar as matérias orçamentárias previstas na ordem do dia,
tendo apresentado o quadro comparativo entre a receita
arrecadada e a despesa realizada entre os meses de Maio/2021
a Agosto/2021, relatando quanto ao superávit orçamentário
ocorrido no período, apresentou ainda o demonstrativo da
manutenção do desenvolvimento do ensino, apresentando as
receitas e despesas da educação ocorridas no período,
apresentou também o demonstrativo de aplicações em saúde,
onde também apresentou as receitas e despesas em saúde,
apresentou o demonstrativo da despesa com pessoal, em que
também especificou a receita corrente líquida e a despesa com
pessoal do Município, apresentou o quadro dos restos a pagar e
o quadro da dívida consolidada líquida, relatando sobre a
situação financeira atual da Administração Municipal e sobre
os dados de dívidas a curto e a longo prazo. A Sra. Ana Maria
Bandeira explanou ainda sobre o Projeto de Lei nº 074/2021,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o
Plano Plurianual do Município de Santo Antonio do Sudoeste,
para os exercícios de 2022 a 2025, e sobre o Projeto de Lei nº



24/09/2021 08:07 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste

www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/F5C6AA2C/03AGdBq26m0mYtZ1uDslzDdB01VFkfxFzJHWxVgxeC1nkEfrghnkOHYyktf5GIAEH9yl6KM… 2/2

075/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
estima a receita e fixa a despesa do Município de Santo
Antonio do Sudoeste para o exercício de 2022, explicando os
anexos das referidas proposições, a forma de suas
constituições, os valores orçados para cada Secretaria
Municipal do Poder Executivo, os programas e as ações
previstas para os próximos exercícios. Após as explanações
pela Sra. Ana Maria Bandeira, abriu-se espaço para serem
dirimidas eventuais dúvidas a respeito do exposto. Não
havendo questionamento e nada mais a tratar, a Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento, Senhora Vereadora Elizete
Divone Gradaschi, declarou encerrada a Audiência Pública.
Redigida a presente ata, a qual após lida e estando conforme
vai assinada pelos membros presentes da Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara de
Vereadores de Santo Antonio do Sudoeste.
 
ELIZETE DIVONE GRADASCHI
Presidente
 
SÉRGIO ANTONIO DE MATTOS
Relator
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