


ATA N.º 001/2019 – Orçamento 2020
Aos três (03) dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove,  às treze horas e trinta minutos, reuniram-se no Plenário Hilário Ferri da Câmara Municipal de Vereadores, no Município de Arvorezinha/RS,  representantes do Poder Legislativo  e do Poder Executivo, em Audiência Pública, previamente marcada para atender ao disposto no Art. 48, § 1º, da Lei Complementar 101/2000, que trata da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020 – Projeto de Lei nº 115/2019.  A Presidente Sueli Lodi Giordani deu abertura a Audiência Pública e passou a palavra ao Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores, Dr. Paulo Pompermayer, que salientou que a Câmara recebeu dois pedidos do Executivo relacionados a suplementação de verbas no sentido de que seja facilitada a suplementação de verbas dentro da mesma atividade e também todas as suplementações que envolvam a folha de pagamento dos servidores. Disse que está previsto no orçamento R$ 1.500.000,00 em financiamento, mas não fica esclarecido se é o valor do financiamento passado ou de um novo financiamento. Com relação ao orçamento para o exercício de 2020, basicamente é muito parecido com os orçamentos anteriores. Também fez uso da palavra o servidor do Executivo, senhor Julio Signor, que comentou a importância da fazer as suplementações citadas pelo Assessor Jurídico da Câmara através de decreto. Prestou ainda algumas informações relacionadas a assuntos como os valores oriundos de alienação de bens, sobre verbas parlamentares destinadas ao Município. Comentou sobre o elevado percentual da despesa com folha de pagamento, que gira em torno de 43 a 45 % da receita. Destacou que o Município tem baixo poder de investimento e depende muito de verbas federais para isso. O Vereador Angelo solicitou informação se existe previsão orçamentária para o pagamento de precatórios em 2020. O senhor Julio informou que está previsto no orçamento aproximadamente seiscentos mil reais para essa despesa. Nada mais havendo a constar, às quatorze horas e dez minutos (14:10 hs) a Presidente declarou encerrada a Audiência Pública e eu Valcemir Dalberto, Secretário da Câmara de Vereadores lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.











