ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
Aos vinte e quatro dias de setembro de 2019, às 19:00 horas, nas dependências do
Auditório do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU, situada na rua José da
Silva Leme n.º 62 – Jardim do Lar - em presença de pessoas convidadas a participar
da reunião por publicação no Diário Oficial de Várzea Paulista de 10 de setembro de
2019, página 2, foi promovida a Audiência Pública destinada à discussão da
elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA - para o exercício financeiro de 2020.
Foram convocados os servidores municipais, os participantes da Comissão
Permanente de Corte Orçamentário, convidados os Senhores Vereadores e a
população interessada em participar dos debates e para apresentação de sugestões
ao planejamento realizado pelo Poder Executivo. O Gestor Municipal de
Planejamento e Inovação Sr. João Paulo de Souza iniciou a sessão explanando que
as ações e os projetos constantes da proposta orçamentária que atendem o PPA e a
LDO; foi também explicada de forma clara a finalidade da Lei Orçamentária, e que os
Planos, Projetos, Metas e Objetivos atendem as exigências legais, estabelecidas pela
Constituição Federal e pela legislação complementar que rege a matéria - Lei
Complementar nº.101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) - Lei n.º 4.320/64,
Portarias Interministeriais e da STN, assim como a Lei Orgânica do Município.
Foi demonstrado de forma clara e detalhada, os projetos e respectivas atividades
previstas para o exercício de 2020. Cópias do Anteprojeto de Lei foram ofertadas aos
presentes, para acompanhamento do conteúdo da proposta.
Foram explicadas cada uma das ações e projetos que se pretende executar no
exercício de 2020 de cada Unidade Orçamentária presente, alertando-se que as
mesmas estão contidas no PPA e na LDO para o exercício. Bem como, foi detalhada
a falta de recurso para os próximos anos e da necessidade de aumentarmos a nossa
receita, e buscarmos outras formas de arrecadação.
Ao final, o Gestor de Planejamento e Inovação agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a Audiência, sendo lavrada a presente ata, e os presentes assinaram
a lista de presença ao ato.

