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Ata Nº 003/2017, da Terceira Audiência Pública, da  Primeira Sessão Legislativa, 
da Sétima Legislatura, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e 
dezessete. Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 
dezoito horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista, reuniram-se, os 
Vereadores, Autoridades Municipais e munícipes para discussão em Audiência 
Pública da proposta orçamentária para o exercício de dois mil e dezoito. Após a 
abertura dos trabalhos e saudação aos presentes, a palavra foi passada às 
servidoras do Poder Executivo, lotadas no setor de Contabilidade para 
explicações a respeito da expectativa de arrecadação da receita a qual foi 
estimada baseando-se na arrecadação dos últimos três exercícios e tendências 
para o próximo, considerando a estimativa de arrecadação do Estado e da União 
para a estimativa das transferências governamentais. As despesas foram fixadas 
com base nos dispêndios de cada projeto atividade e possíveis incrementos. Os 
investimentos foram aqueles elencados na LDO e suas alterações. Teceu 
comentários sobre cada projeto/atividade e suas finalidades, confirmando as 
porcentagens definidas em lei para a aplicação dos recursos, bem como o 
atendimento das despesas fixas, despesas correntes, ou seja, a manutenção dos 
serviços públicos ora prestados à população, baseando-se no comportamento 
ou custos despendidos nos três exercícios anteriores, já contando com a 
recuperação dos vencimentos, novas nomeações, previsão para contribuição ao 
Plano de Saúde dos funcionários municipais e outras despesas esporádicas. 
Explicou como são feitos os cálculos do FUNDEB, a origem e uso da reserva de 
contingência. O orçamento garante que a situação financeira do Município é 
estável e tranquila, porém, devido à troca de governo muitas precauções devem 
ser tomadas com vistas à correta aplicação das legislações referentes à 
transição de cargo. Apresentadas as propostas para o exercício e após discussão 
das mesmas, explicou-se que, na elaboração final, ainda podem ser alteradas no 
quantitativo físico e financeiro e até mesmo não serem incluídos na Lei, se não 
puderem ser adequados aos recursos financeiros. Sanadas as dúvidas e nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Vereador Gilmar Angelo 
Martinazzo, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Audiência 
Pública. Eu, Diogene Biegelmeier, Vice Presidente do Poder Legislativo, lavrei a 
presente ATA que vai assinada pelo Presidente e por mim. 
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