ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS 2020

Aos oito dias de maio de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta e seis minutos, no
auditório da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, realizou-se a Audiência Pública para
apresentação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2020, promovida pelo setor
de Gestão Orçamentária. A audiência foi presidida pelo Secretário de Planejamento, Fazenda e
Gestão Orçamentária, Josafan Bonfim Moraes Rêgo Junior, da Secretária Adjunta de
Planejamento, Samara Franco Macedo Barros e do Contador, Rafael Silva Lucena. O Secretário
da pasta, Josafan Bonfim Moraes Rêgo Junior, deu aberta à audiência, comunicando a sua
finalidade e dando boas vindas a todos os que se fizeram presentes. Posteriormente, a
oportunidade foi passada a Samara Franco Macedo Barros, que iniciou a fala reforçando sobre
a relevância do Planejamento Orçamentário, como deve ser feito, e a necessidade da
participação da população na sua realização, explanou sobre cada peça orçamentária, e deu
ênfase a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, que foi o foco principal da audiência. Foi
passado a fala, ao contador, Rafael Silva Lucena, que iniciou falando sobre os anexos de metas
fiscais e riscos fiscais. Detalhou cada demonstrativo, explicando sobre os valores de cada um.
Finalizando ele abriu oportunidade para aqueles que quisessem tirar dúvidas. Várias pessoas
levantaram questionamentos e deram sugestões, dentre elas representantes de sindicatos,
representante do planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, professor de faculdade e
contadores do município. Esclarecida as dúvidas, Rafael, aproveitou a oportunidade para
informar que será realizado um workshop, previsto para acontecer no dia trinta e um de maio,
onde será ensinado para um representante de cada secretaria como fazer seu orçamento. Sem
mais participações ele agradeceu a presença e a colaboração de todos os presentes e deu por
encerrada a audiência às dez horas e quarenta e quatro minutos, tendo sido lavrada a presente
ata e anexada à mesma a lista com assinatura dos presentes na audiência.

