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Excelentíssimos Senhores 

Presidente e demais vereadores 

à Câmara Municipal de Belém 

 

Para a devida apreciação de Vossas Excelências, estamos encaminhando o Projeto de 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ao exercício de 2008, contendo as diretrizes que 

deverão nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano.  

O presente documento, além de seguir, rigorosamente, os dispositivos da Constituição 

Federal, da Lei Orgânica do Município de Belém e da Lei Complementar nº 101/2000 

(Responsabilidade Fiscal), contém as metas e prioridades de nossa administração para o 

exercício de 2008. Tais metas são as constantes do Plano Plurianual (PPA 2006-2009) e visam 

o atendimento das necessidades da população de nosso município de Belém. 

Os nobres vereadores encontrarão também, nesta proposta, todas as informações 

pertinentes à elaboração da Lei Orçamentária Anual, cujo projeto será encaminhado em 

outubro pelo Executivo a esta egrégia Casa. 

As diretrizes fixadas contemplam políticas públicas de Inclusão Social, Infra-estrutura 

e de Gestão, com destaque para as ações nas áreas de Saneamento, Educação, Saúde, 

Transporte, Habitação, Geração de Renda, Turismo e Cultura, abrangendo ainda as políticas 

de Capacitação e Valorização, Previdência e Assistência à Saúde do Servidor 

A presente proposta mantém a linha que nosso governo tem adotado desde 2005, 

quando assumimos o compromisso de governar Belém com base no planejamento integrado, 

política fiscal justa e o equilíbrio das contas públicas, isto é, controle efetivo de gastos, 

aumento de receita e transparência na utilização dos recursos públicos. 

Portanto, este projeto de Lei é o reflexo das necessidades de nossa população, levando 

em consideração também os pleitos apresentados por Vossas Excelências, já que esta nobre 

Corte representa legitimamente do povo de nossa cidade. 

Atenciosamente, 

 

DUCIOMAR GOMES DA COSTA 
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