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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. 

GILBERTO MESSIAS DE PINAS 

EUNILDO ZANCHIM "NILDÃO" 

ELIANA TRAUTWEIN SANTIAGO - 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DE ALTERAÇÃO DO PPA E DA LDO 

PARA 2019, EM 23 DE MAIO DE 2018. 

Aos Vinte e Três dias do mês de maio do ano de Dois Mil e Dezoito (23.05.2018), às 

16:00 (Dezesseis horas), no Plenário Vereador Adércio Marques da Silva da Câmara 

Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, aconteceu a AUDIÊNCIA PÚBLICA para 

discussão do PPA — Plano Plurianual de Investimentos do Município de Sarandi, do 

quadriênio 2018 à 2021, e da LDO — Lei de Diretrizes Orçamentária para 2019, 

constantes dos Projetos de Leis número 2712 e 2713/2018, devidamente convocada 

através do Edital n 2  002/2018, de 15.05.2018, pela Presidência da Câmara, tendo início 

pelo Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o edil GILBERTO MESSIAS DE 

PINAS, onde fez a formação da mesa, convidando o Vice-Presidente da Comissão, 

Vereador Eunildo Zanchim, em seguida o Secretário Municipal de Planejamento 

Alcides Ferreira, logo após foi dado a palavra ao Senhor Alcides Ferreira, que procedeu 

uma explanação dos Projetos de Leis números 2712 e 2713/2018, falando sobre as 

metras e prioridades da Administração Municipal para o ano de 2019, que é dar 
prioridade aos projetos em andamento, onde foi amplamente debatido, sendo que os 

conselhos Municipais de Saúde e Assistência Social, aprovaram as metas e prioridades 

para funcionamento dos mesmos, em seguida o Senhor Presidente, deixou a palavra 
livre onde a Senhora Alda Gome da Silva, representante do SISMUS — Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Sarandi, fez um questionamento com relação a 

reposição de perdas salarias dos Professores da rede municipal de educação, onde o 

Secretário de Planejamento respondeu que dependerá de aumento de receita, em 

seguida a Senhora Lindamil Aparecida Berton, Presidente do Conselho Municipal de 

Educação, também questionou a reposição das perdas dos Professores, sendo que é 

uma luta desde de 2014, quando foi aprovado o Plano de Carreira, que nos anos de 

2016 e 2017, os professores perderam, e que em 2018 está indo para o mesmo 

caminho, que temos que investir em educação, pois o Município que não investe em 

educação não semeia o seu futuro, em seguida o Vice-Presidente da Comissão, 

Vereador Eunildo Zanchim, usou da palavra para falar um pouco sobre as finanças do 

Município, onde afirmou que o Município tem um débito inscrito de dívida ativa na 

ordem de R$. 27 milhões, que 10% desse valor seria suficiente para um investimento 

maior em educação, falou também da urgência em dar apoio ao pequeno e micro 

empreendedor e falou sobre uma empresa que está mudando para outro município, 

deixando de gerar cerca de quase 10 empregos. Nad 	a havendo a tratar o Senhor 

Presidente, agradeceu às presenças de todos, dano por encerrada a Reunião, onde 

para constar foi lavrada a presente Ata, que ap s aprovada vai assinada pelos seus 

membros — Sarandi-PR;. 23 de Maio de 2018. -.-  
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