ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura do Município de Varginha realizou no dia dezessete de agosto do ano de dois mil e dezessete, no
Auditório da Policlínica Central de Varginha, situada à Rua Santa Catarina, número quarenta, bairro Bom
Pastor – Varginha - Minas Gerais, com início às dezessete horas, a Audiência Pública tendo como objetivo a
apresentação da proposta de Lei do Plano Plurianual do Quadriênio dois e dezoito a dois mil e vinte e um. A
audiência pública foi convocada em atendimento a lei complementar cento e um de dois mil, conforme artigo
quarenta e oito – paragrafo único. A audiência foi conduzida e apresentada pelos técnicos da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano do Setor de Assuntos Orçamentários, Finanças e Estatísticas da
Prefeitura do Município de Varginha os senhores Glauco Alves Caldonazo – Técnico Nível Superior
Administrador e Luciana Fátima Batistão Praxedes – Técnico Nível Superior – Economista. Deu início a
audiência o servidor Glauco Alves Caldonazo informando sobre a obrigatoriedade da realização da audiência
bem como o prazo para encaminhamento do projeto de Lei do Plano Plurianual do próximo Quadriênio até o
dia trinta e um de agosto de dois mil e dezessete, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município. Logo
após deu continuidade a audiência a servidora Luciana Fátima Batistão Praxedes apresentando os gráficos,
sendo demonstrado as receitas e despesas estimadas do município para o próximo quadriênio. Dentre os
gráficos apresentados as receitas do município, sendo para o ano de dois mil e dezoito o valor estimado de
R$384.830.000,00 (trezentos e oitenta e quatro milhões, oitocentos e trinta mil reais), para o ano de dois mil
e dezenove o valor estimado de R$407.774.000,00 (quatrocentos e sete milhões, setecentos e setenta e quatro
mil reais), para o ano de dois mil e vinte o valor estimado de R$433.598.000,00 (quatrocentos e trinta e três
milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais), para o ano de dois mil e vinte e um o valor estimado de
R$461.199.000,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões, cento e noventa e nove mil reais). Com relação as
despesas foram demonstrados as despesas da Administração Direta e Indireta, sendo da Administração Direta
para o ano de dois mil e dezoito o valor de R$245.280.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões, duzentos
e oitenta mil reais), para o ano de dois mil e dezenove o valor de R$260.325.000,00 (duzentos e sessenta
milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais), sendo para o ano dois mil e vinte o valor de R$278.080.000,00
(duzentos e setenta e oito milhões, e oitenta mil reais), sendo para o ano de dois mil e vinte e um o valor de
R$296.835.000,00 (duzentos e noventa e seis milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), para a
Administração Indireta ficou assim definido, para o ano de dois mil e dezoito o valor de R$139.550.000,00
(cento e trinta e nove milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), para o ano de dois mil e dezenove o valor
de R$147.449.000,00 (cento e quarenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil reais), sendo para
o ano dois mil e vinte o valor de R$155.518.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e dezoito
mil reais), sendo para o ano de dois mil e vinte e um o valor de R$164.364.000,00 (cento e sessenta e quatro
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil reais). Dando prosseguimento na apresentação o servidor Glauco
Alves Caldonazo relatou sobre o processo de elaboração do Plano Plurianual sendo demonstrado na
apresentação as definições legais, diretrizes, objetivos e metas que permeiam o referido plano, tendo este o
papel importante no ciclo orçamentário por se tratar de uma peça de planejamento estratégico para o próximo
quadriênio, estando alinhado com as propostas de governo estabelecidas. O servidor ainda informou que o
Plano Plurianual é composto por programas e ações que, caso o legislativo aprove, estará o Executivo
autorizado a implementá-los no próximo quadriênio, ressaltando que, caso haja a necessidade de
implementação de novos programas e ações o mesmo poderá ocorrer nas demais peças que compõe o ciclo
de planejamento orçamentário, sendo, a proposta de lei de diretrizes orçamentária e a proposta de lei
orçamentária anual. Em seguida foi aberto aos participantes para questionamento e esclarecimentos. Em
seguida deu por encerrada a audiência.
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