EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Poder Executivo do Município de Ouro Verde do Oeste, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Inciso I
do § 1º do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,
CONVOCA os Senhores Representantes das Associações, Entidades
Representativas e a comunidade em geral, para participar da Audiência Pública
a ser realizada:
LOCAL:
Câmara Municipal;
DATA:
22/06/2020 (segunda-feira);
HORA:
a partir das 19h30min, logo após a Sessão Ordinária;
ASSUNTO: Discussão e apresentação de ações para serem
incluídas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para
o ano de 2021.
Considerando que a situação é de Calamidade Pública Nacional
(Decreto Legislativo nº 6/2020), Estadual (Decreto nº 4.319/2020) e Municipal
(Decreto nº 041/2020), em razão da pandemia decorrente da COVID-19, a
Audiência Pública, para evitar a aglomeração de pessoas, também será
transmitida de forma online.
Indicações de prioridades e sugestões para inclusão na LDO para
o ano de 2021 poderão ser feitas por qualquer pessoa, até o dia 15 de junho do
corrente ano (segunda-feira), às 17h, através dos seguintes meios:
•
•
•

Formulário Eletrônico através do link: https://forms.gle/hhziQ42miGkVetjE6;
Envio de sugestões para o e-mail: prefeituraouroverde@gmail.com;
Formulário Físico, com retirada e entrega no Setor de Planejamento, na
Prefeitura, respeitando-se as medidas de prevenção ao contágio do novo
Coronavírus (COVID-19).

A participação da população vai auxiliar a Administração Municipal
a identificar quais as áreas prioritárias e possibilitar a melhoria constante dos
investimentos, proporcionando maior efetividade à Gestão Pública.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO
OESTE, Estado do Paraná, em 1º de junho de 2020.

ALDACIR DOMINGOS PAVAN
Prefeito

Este documento contém o mesmo teor do original assinado.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2020
Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2021
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (22/06/2020), às dezenove
horas e trinta minutos (19h30min), logo após Sessão Ordinária da Câmara Municipal,
atendendo as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,
reuniram-se na Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, sito à Rua Amazonas nº 208, o
Prefeito Aldacir Domingos Pavan, o Presidente da Câmara de Vereadores Eduardo Resende
Alves, o Assessor Municipal de Planejamento Paulo Soares dos Santos e o Diretor Municipal
de Obras e Urbanismo Jéferson Tiago Pontille, para promoção de debate público da Audiência
Pública sobre as sugestões de investimentos para discussão e inclusão no Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO para o ano de 2021. Também estiveram presentes na
Audiência Pública Vereadores, Secretários Municipais, Servidores Públicos do Executivo e
Legislativo, comunidade, seja na forma presencial, conforme a lista de presença anexa,
respeitando-se as medidas de prevenção ao contágio do novo Coronavírus (COVID-19), seja
de forma online através do sistema disponível no site da Câmara Municipal
(www.camaraouroverdedooeste.pr.gov.br)
e
no
Facebook
Oficial
da
Prefeitura
(www.facebook.com/ouroverdedooeste). Paulo cumprimentou ao público, convidou à mesa o
Presidente da Câmara e o Prefeito, e concedeu ao Prefeito o uso da palavra, o qual falou do
objetivo da LDO e deu abertura à Audiência Pública. Desfez-se a mesa das autoridades e os
trabalhos foram conduzidos pelo Assessor Paulo Soares dos Santos e pelo Diretor de
Departamento Jéferson Tiago Pontille. Jéferson explicou como funcionou a coleta de
informações para a realização da Audiência exemplificando que foi solicitado a seleção do
nível de prioridade dos programas e ações dispostos no Plano Plurianual (PPA) para 2021 e
também a descrição de sugestões de investimentos para inclusão na LDO para o ano
subsequente. As indicações de prioridades e sugestões puderam ser feitas até o dia quinze
(15) de junho do corrente ano às dezessete horas (17h), prazo que foi prorrogado até dia
dezessete (17) de junho às dezessete horas (17h), através dos seguintes meios: Formulário
Eletrônico através do link: https://forms.gle/hhziQ42miGkVetjE6; Envio de sugestões para o
e-mail: prefeituraouroverde@gmail.com; Formulário Físico, com retirada e entrega no Setor
de Planejamento, na Prefeitura, respeitando-se as medidas de prevenção ao contágio do novo
Coronavírus (COVID-19). Três (03) Entidades fizeram a entrega da ficha física
(presencialmente e/ou por e-mail), sendo elas a Associação de Pais e Mestres da Escola
Municipal Padre Arnaldo Janssen; a Secretaria Municipal de Saúde/VIGIASUS/Odontologia e
a Secretaria Municipal de Assistência Social. A Entidade Conselho Tutelar realizou o
preenchimento através da Consulta Pública, assim como outros vinte e dois (22) cidadãos.
Jéferson explicou as ações do PPA para 2021 que foram avaliadas com alta prioridade, sendo
elas: Reforma e/ou ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Dedinho
Verde; Manutenção e expansão da rede de iluminação pública; Pavimentação de estradas
rurais e ruas da Vila Rural; Oficinas de Artes no Centro Cultural; Conservação com
cascalhamento de estradas; Obras de Infraestrutura Urbana; Reforma e/ou ampliação da
Escola Municipal Padre Arnaldo Janssen; Fortalecimento do Programa Saúde Bucal;
Implantação do Programa de Atenção ao Idoso; Capacitação dos profissionais da área de
saúde, e Distribuição de Kit Escolar. Outras ações tiveram elencados o grau de prioridade
como pode ser observado no arquivo anexo. Paulo informou que logo após a leitura das
sugestões, caso não houvesse manifestações contrárias, as mesmas seriam aprovadas
automaticamente. Em seguida, Jéferson iniciou a leitura das sugestões, debatendo-as e
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inserindo novas sugestões dadas pelos que estavam presentes na Audiência e pelos
comentários de internautas que acompanhavam pelo Facebook Oficial da Prefeitura. A Ficha
de Sugestões adequada por itens e atualizada com as novas sugestões encontra-se em anexo.
Dentre os demais debates, o Vereador Lucian solicitou a inclusão de “e comerciais” à ação
“Subvenção para atividades industriais”. O Vereador Aparecido sugeriu a implantação da
coleta de embalagens de agrotóxico, mas o Vereador Sérgio comunicou que esse tipo de
embalagem é recolhida pela empresa (sistema de logística reversa) e disse que seria viável
esse recolhimento, pelas empresas, uma vez por semana com data marcada. O Vereador
Lucian destacou que as ações “Atendimento à População”, “Reforma e melhoria de moradias
precárias” e “Auxílio a pessoas” sempre são apresentadas nas Audiências, mas desconhece a
execução dessas ações e solicita que as mesmas sejam realizadas. As sugestões expostas
foram analisadas pelos presentes que deram opiniões sobre as várias possibilidades de
incrementos dentro da realidade de um município de pequeno porte, solicitando diversas
melhorias nos setores públicos como Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social,
Habitação e Urbanismo, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Gestão Pública, entre
outros. Terminados os debates deu-se por encerrada a audiência, e para constar, foi lavrada
esta ata, que vai assinada pelas pessoas presentes, em lista de presença própria. Não
havendo mais nada a tratar, a Audiência Pública foi encerrada às vinte horas e vinte minutos
(20h20min) e esta Ata vai assinada pelo Prefeito e anexada a lista de presença, a lista de
prioridades e a Lista de Sugestões posteriores à Audiência. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em vinte e dois de junho de dois mil e
vinte (22/06/2020).

Aldacir Domingos Pavan
Prefeito
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NÍVEL DE PRIORIDADE DAS AÇÕES QUE ESTÃO PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA 2021

1º

Reforma e/ou ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Dedinho Verde

2º

Manutenção e expansão da rede de iluminação pública

2º

Pavimentação de estradas rurais e ruas da Vila Rural

3º

Oficinas de Artes no Centro Cultural

3º

Conservação com cascalhamento de estradas

3º

Obras de Infraestrutura Urbana

3º

Reforma e/ou ampliação da Escola Municipal Padre Arnaldo Janssen

3º

Fortalecimento do Programa Saúde Bucal

3º

Implantação do Programa de Atenção ao Idoso

3º

Capacitação dos profissionais da área de saúde

3º

Distribuição de Kit Escolar

4º

Fortalecimento das Ações de Promoção da Saúde

4º

Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer

5º

Readequar as estradas vicinais através da colocação de pedras irregulares

5º

Adequação e cascalhamento de estradas

5º

Reforma e/ou ampliação do Centro de Saúde

5º

Fortalecer o Programa Saúde Mental

5º

Implantação e Implementação dos Serviços Básicos de Saúde

5º

Enfrentamento da Emergência COVID-19

5º

Apoio à prática de esportes

6º

Apoio à realização da Festa do Peão de Boiadeiro

6º

Apoio à realização do Festival da Canção (Fest'Ouro)

6º

Apoio técnico e financeiro para a Associação Radiofônica Cultural de Ouro Verde do Oeste

6º

Reforma e/ou ampliação da Escola Municipal do Campo São Sebastião

6º

Feira Municipal

7º

Apoio técnico e financeiro para as Comunidades Rurais

7º

Pavimentação de ruas da Sede

7º

Pavimentação de ruas do Distrito de São Sebastião

7º

Qualificação da Atenção Primária à Saúde

7º

Ações da Vigilância em Saúde

7º

Atendimento à Juventude

7º

Construção e/ou Reforma e/ou ampliação dos espaços esportivos

7º

Sistema de destino e tratamento de Esgoto

7º

Coleta Seletiva

8º

Construção de Centro de Reabilitação Física

8º

Construção e/ou adequação de calçadas com acessibilidade

8º

Sinalização e melhoria da mobilidade urbana

8º

Recuperação de Alcoólatras

8º

Prevenção e Controle de Zoonoses

8º

Construção de uma ESF - Estratégia Saúde da família

8º

Participação e realização de eventos esportivos

8º

Posto de Atendimento ao Trabalhador

9º

Construção de Museu Histórico

9º

Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares

9º

Aquisição de ônibus para o Transporte Escolar

9º

Fortalecimento da Rede de Atenção Materno Infantil

9º

Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica

9º

Implantação e manutenção de Área Industrial

9º

Apoio ao Agricultor

10º

Aquisição de terreno para novo cemitério

10º

Atendimento à População

10º

Atendimento e manutenção no eixo da Proteção Social Básica

10º

Atendimento e manutenção no eixo da Proteção Especial de Alta Complexidade

10º

Apoio ao transporte escolar Lei 248 de 05/04/01

10º

Casas Populares (HIS)

11º

Apoio à realização de grandes eventos

11º

Apoiar as entidades com e sem fins lucrativos

11º

Reforma e/ou ampliação do Centro Cultural

11º

Reforma e/ou Ampliação dos Espaços Públicos

11º

Ampliação e manutenção de transporte coletivo

11º

Atendimento e manutenção no eixo da Proteção Social Especial de Média Complexidade

11º

Reservas e Áreas Protegidas

11º

Política Municipal de resíduos sólidos e manutenção do aterro sanitário

12º

Reforma e/ou ampliação da Biblioteca Pública Municipal

12º

Perfuração de poços artesianos

12º

Ouvidoria como instrumento de Gestão e Cidadania

12º

Subvenção para atividades industriais

12º

Reforma e melhoria de moradias precárias

12º

Auto Construção (Moradias)

13º

Reurbanização da Cidade e Novas Construções Públicas

13º

Aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde

13º

Implementação do Serviço de Inspeção Municipal

13º

Auxílio a pessoas

13º

Convênio Transporte Escolar Estadual

14º

Gestão do SUAS

14º

Recuperação de matas ciliares

14º

Incentivos e Programas Agropecuários

14º

Educação Ambiental

15º

Aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

16º

Aquisição de veículo para o Conselho Tutelar

16º

Aquisição de veículo para a Administração

16º

Ampliação da frota do Setor Rodoviário

16º

Abastecedouros Comunitários

16º

Aquisição de Imóveis

SUGESTÕES DE INVESTIMENTOS PARA DISCUSSÃO E INCLUSÃO NO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021 (LDO 2021) DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE
SUGESTÕES POSTERIORES À AUDIÊNCIA PÚBLICA

•
•
•
•
•

•

SUGESTÕES PARA LDO 2021
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Padre Arnaldo Janssen
Reforma do piso próximo à secretaria da Escola Municipal Padre Arnaldo Janssen que está cedendo;
Cobertura do parquinho da Escola Municipal Padre Arnaldo Janssen;
Aquisição de carteiras escolares e cadeiras para Escola Municipal Padre Arnaldo Janssen;
Pintura das paredes, muros e grades da Escola Municipal Padre Arnaldo Janssen;
Modernização de equipamentos utilizados e necessário na Escola Municipal Padre Arnaldo Janssen.
SUGESTÕES PARA LDO 2021
Secretaria Municipal de Saúde/VIGIASUS/Odontologia
Fortalecimento das ações de cada setor viabilizando o trabalho em rede de toda a Administração Municipal,
com isso, seria necessário que cada setor público apresentasse seu trabalho e suas carências para que,
objetivando a melhoria de cada órgão e o conhecimento do que realiza poderíamos trabalhar em conjunto,
já que a maioria dos problemas conjuga-se indo de um setor a outro.

•
•

SUGESTÕES PARA LDO 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social
Reforma e pintura (interna e externa) da Casa Abrigo Anjos de Ouro, principalmente reforma dos banheiros
e forro (com colocação de passarinheiros para evitar que aves construam ninhos no forro);
Construção dos muros ao redor da Casa Abrigo (já é uma exigência do Ministério Público, por questão de
segurança, com portão eletrônico e monitoramento por câmeras);
Instalação de câmeras e alarme na nova sede do Conselho Tutelar;
Reforma do CEMAF: construção de mais uma sala de aula e sala para guardar materiais.

•

SUGESTÕES PARA LDO 2021
Conselho Tutelar de Ouro Verde do Oeste (via CONSULTA PÚBLICA)
Prioridade Absoluta a criança e ao adolescente.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUGESTÕES PARA LDO 2021
CONSULTA PÚBLICA
Investir em indústrias para vagas de emprego para a população;
Emprego e salário digno;
Transporte para crianças do CMEI;
Leis de Incentivo a Arte e Cultura, promovendo aulas de todas as artes possíveis no Centro Cultural como
dança, teatro, instrumentos musicais com um número maior de alunos e mais horários de aula);
Mais áreas de lazer;
Solução com os cachorros nas ruas;
Foco no esporte;
Reformar a Biblioteca Pública;
Reformar o Ginásio de Esportes;
Reformar o Parque de Rodeios;
Reformar a Praça Pública;
Melhorar o asfalto dentro da cidade;
Asfaltar a Vila Rural Ouroeste;
Asfaltar o Distrito de São Sebastião;
Construir um Centro de Eventos;
Reformar o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dedinho Verde;
Reforma e manutenção da Praça Pública;
Melhorar o ensino nas escolas;
Incentivo maior a Indústria e ao Comércio local;
Construção de uma ESF - Estratégia Saúde da Família;
Diminuição de cargos comissionados;
Cuidar melhor da Praça Pública;
Revitalização e Manutenção da Praça Pública;
Incentivar espaços de Esporte e Recreação;
Criar novos espaços municipais e conservar os existentes;
Dotação Orçamentaria específica na área do trabalho, para que possa se firmar parceria com SENAI para
a oferta de cursos profissionalizantes através de Carretas do Conhecimento;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incentivo para parcerias junto a Associação Comercial e industrial do Município para que empresas de porte
obrigatório contratem Jovem Aprendiz em parceria com a Agência do Trabalhador do Município;
Incentivo para elaboração de Lei específica para que as empresas ganhadoras de processo licitatório
contratem a mão de obra necessária através da Agência do Trabalhador do Município;
Incentivo na parceria entre Instituições de Ensino Públicas do Município na oferta de cursos
profissionalizantes;
Dotação orçamentária específica na área do trabalho para aquisição de equipamentos e material de
consumo para o setor;
Criação de Lei Municipal do Fundo de Amparo ao Trabalhador conforme orientações do Ofício Circular nº
069/2019-CET;
Criação do Conselho do Trabalho conforme orientações do Ofício Circular nº 069/2019-CET;
Dotação Orçamentaria específica para o Fundo de Amparo ao Trabalhador conforme orientações do Ofício
Circular nº 069/2019-CET;
Mais auxílio aos idosos e às famílias carentes do município.
SUGESTÕES PARA LDO 2021
AO VIVO, PELO FACEBOOK OFICIAL DO MUNICÍPIO
ANDRESSA SEIBEL: Melhorar a segurança municipal com a implantação de câmeras e/ou contratação de
vigilante para cuidar do patrimônio público;
JAQUELINE FONTANA: Aquisição de um aparelho de Raio-X.
SUGESTÕES PARA LDO 2021
DURANTE AUDIÊNCIA
VEREADOR AMAURI: Apoio à Prova de Laço e Cavalgada;
VEREADOR LUCIAN: Câmeras de segurança na entrada e saída da cidade e na Avenida para apoio à
Polícia Militar;
VEREADOR LUCIAN: Estudo para implantação de fossa comunitária nas ruas localizadas abaixo à Rua
Curitiba;
VEREADOR LUCIAN: Implantação de Almoxarifado;
VEREADOR LUCIAN: Ampliação do CMEI Dedinho Verde;
VEREADOR APARECIDO: Implantação de coleta de lixo na Zona Rural;
VEREADOR APARECIDO: Melhorar o transporte coletivo nas Linhas Rurais;
VEREADOR APARECIDO: Aquisição de caminhão pipa para auxílio prévio de combate a incêndio;
VEREADOR APARECIDO: Treinamento de servidor para auxílio prévio de combate a incêndio;
VEREADOR SÉRGIO: Incentivo à Segurança;
VEREADOR OSVALDERI: Construção de um Portal na entrada da cidade;
VEREADOR OSVALDERI: Apoio à Prova de Laço e Cavalgada;
VEREADORA MARLENE: Reutilização de área antiga do Cemitério Municipal;
VEREADORA MARLENE: Criação de Ossário/Ossuário;
VEREADOR EDUARDO: Transformar os carreadores rurais mais utilizados em estradas vicinais para
realizar adequação, manutenção e conservação da estrada;
VEREADOR EDUARDO: Estudo para implementação de Vale-alimentação aos servidores municipais.
Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, 22 de junho de 2020.
Em Audiência Pública na Câmara Municipal.

