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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DISCUSSÃO 

  
  

Aos três dias do mês de maio de 2018, às 10:10 horas, realizou-se no prédio 

da Câmara Municipal de Aspásia, mediante prévia convocação de todos os 

vereadores, e ampla divulgação em jornal e afixação de convite no mural da 

Câmara Municipal, a Audiência Pública para apresentação e discussão do 

Projeto de Lei n. 0010/2018 que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 

elaboração e execução da Lei orçamentárias para o exercício financeiro do ano 

de 2019, e dá outras providências, de autoria do Poder Legislativo, 

encaminhado a esta Casa Legislativa e protocolado na data de 25/04/2018 sob 

o nº 056/18. Iniciada a reunião presentes o Srº Presidente Renan Medeiro 

Venceslau e ainda os servidores Rafael Fedichina Hirose, assessor jurídico, 

Fernando Donizeth França, contador da Câmara, e ainda a presença dos 

seguintes vereadores: Laurinaldo de Oliveira e Vanderlei Antonino Conejo. 

Usou a palavra o Sr. Renan Medeiro Venceslau, que discorreu acerca da 

necessidade da reunião, haja vista o Projeto de Lei n. 0010/2018, que 

compreende as metas e prioridades da administração pública, importante para 

todo o município de Aspásia, incluindo a despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, no qual orientará a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual – LOA, e que disporá sobre as alterações na legislação tributária, e 

estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento. Em seguida, o servidor Fernando Donizeth França, realizou a leitura 

do Projeto de Lei n. 0010/2018, no qual os senhores vereadores após a leitura 

dos artigos foram discutindo os referidos artigos, e sendo esclarecidos os 

pontos colocados em dúvida, e quais as alterações necessárias para melhor 

adequação do referido projeto de lei n. 0010/2018, solicitado pelo Presidente e 

Vereador Renan Medeiro Venceslau a questão da redução do percentual do 

art. 8º, de 20% para 10% referente o limite para abertura de créditos adicionais 

suplementares, motivo pelo qual se dá em questão da Câmara Municipal estará 

participando corriqueiramente da situação financeira do poder executivo em 

questões quanto aos créditos especiais suplementares, também a alteração do 

art 7º. de 20% para 10% referente aos limites de transposição, o 

remanejamento ou a transferência, motivo pelo qual se dá em questão da 

Câmara Municipal estará participando corriqueiramente da situação financeira 

do poder executivo em questões quanto a transposição, o remanejamento ou a 

transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de 
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um órgão para outro, caso seja necessário o valor acima do previsto 

necessitando de prévia autorização legislativa. Pois diante do nível atual de 

inflação, da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), e da margem 

concedida, todo ano, a Governo Municipal de Aspásia, acreditasse que 10% 

(dez por cento) seja número razoável para créditos adicionais suplementares, 

não devendo ser maior, sob pena de desfigurar o orçamento original, e abrir 

portas para o déficit de execução orçamentária. Assim, poderia a Prefeitura 

requerer, na proposta orçamentária, concessão para abrir, até o máximo de 

10% (dez por cento), créditos suplementares amparados no superávit 

financeiro, no excesso de arrecadação e em empréstimos e financiamentos, 

sem embargo de também pedir licença, não maior que 10% (dez por cento), 

para créditos que apenas viabilizem trocas entre elementos de mesma 

categoria programática. Se assim for, restará demonstrado ao Controle Externo 

que não se abriu qualquer crédito adicional sem prévia autorização do 

Legislativo. Onde todos os vereadores presentes fizeram ponderações 

importantes, resultando ao final na elaboração  de  discussão em plenário para 

as referidas providências, e ou emendas necessárias a adequação do referido 

projeto de lei, para só então seguir o devido procedimento legal legislativo. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi determinada a lavratura da presente Ata, 

após lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. 
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