
Ao decimo sexto dia do mes de setembro de dois mil e dezenove, as dezoito horas e vinte 
minutos, no salao de reunifies da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, reuniram-se os 
membros da Cornissao Para Elaboracao da Lei Orcamentaria Anual (LOA) 2020, Anderson 
Kuster, Edson Dias Lima, Eliezimo Rosa e Jose Victor Mascarello Pagotto, junto de membros 
representantes das comunidades da Grama, Colina do Cruzeiro e Sede, alem de representantes da 
Camara Municipal de Vereadores, Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal, Controle 
lntemo Municipal, Secretarias de Agricultura, Assistencia Social, Cultura e Turismo, Educacao, 
Financas, Infraestrutura, Obras e Services Urbanos e de Planejamento, alem dos Conselhos 
Municipais de Assistencia Social e da Crianca e do Adolescente e da Comissao da Elaboracao da 
LOA 2020 para deliberarem a respeito das prioridades a serem inseridas na LOA 2020. Ao inicio 
da reuniao, o Excelentissimo Senhor Vice-Prefeito Joadir Dttman deu boas-vindas aos presentes, 
explicando a irnportancia da reuniao para tratar a respeito da LOA, agradecendo a participacao 
das liderancas cornunitarias e dos profissionais. 0 Excelentissimo Senhor Prefeito Edelio 
Francisco Guedes, continuou os agradecimentos e tambem destacou a importancia na discussao a 
respeito do orcamento municipal, apontando ainda as dificuldades encontradas pela gestao. 
Dando prosseguimento, o Senhor Anderson Kuster explicou o conceito da LOA (Lei 
Orcamentaria Anual) relacionando como um elo entre o PPA (Plano Plurianual), feito no inicio 
de 2017, e com a LDO (Lei de Diretrizes Orcamentarias), e sua importancia para o municipio, 
indicando ainda que a audiencia se da por exigencia do Tribunal de Contas para que a populacao 
possa se manifestar a respeito do uso do dinheiro publico, Prosseguindo, foi indicado que desde 
o dia 15/08 (quinze de agosto) estava disponivel atraves do sitio oficial da Prefeitura Municipal 
de Afonso Claudio (afonsoclaudio.es.gov.br) um questionario baseado nas informacoes coletadas 
atraves da audiencia publica realizada no dia quatro de abril de dois mil e dezenove que tratou a 
respeito da LDO 2020 e ficando, portanto, a audiencia publica a ser realizada na data de hoje 
(dezesseis de setembro), trinta dias ap6s a disponibilizacao do questionario online. Sendo 
explicado o conceito e importancia da LOA e mostrando que as etapas referentes ao PPA e LDO 
ja foram cumpridas, foi lembrado pela Senhora Simone Altafim que a administracao publica e 
uma continuidade da gestao anterior, visto que o PP A e feito para o segundo ano de mandato 
sendo a vigencia do primeiro referente a gestao anterior; e o Senhor Eliezimo informou que para 
a elaboracao do PPA foram feitas consultas distritais alern das reunioes. Foi informado ainda, 
que a LDO serve para o ajuste do PP A. Seguindo com a palavra, o senhor Edson Dias Lima 
explicou a respeito dos anexos da LOA. Ainda que o orcamento do municipio e feito atraves de 
todas as acoes do municipio sendo atraves da previsao da receita e fixacao das despesas. Ainda 
deu exemplo de como o orcamento pode ser modificado (acrescido ou subtraido), sendo a 
despesa nao alterada. A vereadora Roserene Paulino da Silva questionou o que e excecoes legais 
e solicitou que o Senhor Edson explicasse aos demais presentes e o mesmo informou que ela se 
da atraves de autorizacao do legislativo; e que se a despesa nao e prevista, e criado 0 credito de 
suplementacao (que necessita de autorizacao do legislativo); ou em situacoes de calamidade 
publica ou de guerra. Prosseguindo, foi apresentado o grafico com as escolhas do questionario 
realizado na LDO 2020 para os presentes e distribuido o questionario atual para o preenchimento 
durante a audiencia. 0 Senhor Edson explicou como e feita a divisao dos elementos e 
subelementos do quadro de orcamentos do municipio, assim como foi solicitado pelo vice- 
prefeito. Ainda explicou que a previsao e feita considerando o PIB do municipio e o Indice 
inflacionario. Quando questionado a previsao da receita para o ano de 2020, o mesmo disse que 
ficaria em torno de oitenta e quatro milhoes de reais. A senhora Francielle Schneider pediu a 
palavra para falar a respeito da Crianca e do Adolescente, reforcou que nao ha um programa que 
atenda o publico infanto-juvenil (citou como exemplo o CAPS) e que nao ha um atendimento e 
acompanhamento para o transtorno e completou dizendo que nao ha programas de apoio a 
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crianca para a medio e longo prazo modificar a realidade do publico infantil. Tambem 
questionou o fato do municipio nae ter um programa de triagem e reciclagem do lixo. 0 senhor 
Anderson respondeu que referente ao CAPS, a prefeitura ja consta com a area e projeto e que 
agora esta em busca de recurso para a construcao e manutencao do empreendimento; que o 
municipio esta em busca de convenios e parcerias junto ao Ministerio da Cidadania para 
aquisicao de equipamentos para atender o Conselho Tutelar; e que a prefeitura ja consta com 
uma proposta de aquisicao de equipamentos para triagem e reciclagem do lixo na SEDURB 
(Secretaria do Estado de Saneamento, Habitacao e Desenvolvimento Urbano). A Senhora 
Suenete das Neves Caetano pediu a palavra para falar a respeito do CREAS e como suas 
atividades impactam de forma positiva na vida da crianca e do adolescente, sendo esta, uma 
atividade importante para o municipio. A senhora Simone Altafim ainda pediu para falar sobre a 
obrigatoriedade por parte do Tribunal de Contas e da legislacao em ser feita a audiencia publica 
e a importancia da mesma, parabenizando ainda a Secretaria Municipal de Planejamento junto ao 
Prefeito e Vice por estarem realizando o procedimento. 0 Vice-Prefeito Senhor Joadir, solicitou 
a correcao das porcentagens informadas anteriormente a respeito da divisao do gasto do 
municipio, acrescentando que a despesa com pessoal da saude e educacao estao inclusos no 
percentual do pr6prio segmento. Ainda agradeceu a presenca de todos e a Secretaria de 
Planejamento pela realizacao da audiencia, A reuniao foi finalizada as vinte horas e vinte e oito 
minutos, com os agradecimentos pela participacao dos presentes. A presente ata foi elaborada, 
digitada e assinada por mim, Ravany Pagotto Lerbarch, secretaria designada a pedido da 
Comissao para elaboracao da LOA que tambern a subscrevem, os demais participantes da 
reuniao assinaram a lista de presenca anexa. 


