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Ata da Audiencia Publica do Executivo, referente it Lei de Oiretrizes Orcamentarias 2020. No dia oito do
mes de maio de Oois Mil e dezenove, as nove horas e trinta rninutos, no auditorio da Prefeitura Municipal de
Planalto foi realizada a Audiencia Publica da LOO - Lei de Oiretrizes Orcamentarias para 0 ano de 2020. 0
Sr. Jones Roberto Kinner deu as boas-vindas a todos em especial Colegio Estadual Jose de Anchieta Ensino
Fundamental e Medio e autoridades presentes. Em seguida comecou a apresentacao de slides referente as
Metas e Prioridades para 2020, a Audiencia Publica da LOO e mais que urn comprimento a legislacao, pois,
e nesse momento que 0 govemo apresenta e discute junto it populacao as acoes que serao desenvolvidas no
proximo ano. A LOO contem diretrizes para elaboracao da Lei Orcamentaria Anual (LOA). que possui a
previsao orcamentaria para 0 ano subsequente. Tanto 0 PPA como a LOO. tecnicamente, quanta mais se
assemelharem entre as estruturas programaticas do Orcamento, maior sera a integracao entre as pecas.
facilitando sobremaneira as fases de execucao e acompanhamento das realizacoes, A Lei de Oiretrizes
Orcamentarias estabelece a proposta da administracao nas areas de administracao, Previdencia dos
Servidores, Secretaria da Gestae Financeira, Secretaria do Planejamento. Secretaria da Agricultura.
Secretaria de services Rodoviarios, Secretaria da Assistencia Social. Secretaria da Saude com 14 diretrizes.
Secretaria de educacao, Secretaria de Cultura, Secretaria de esporte, Secretaria de urbanismo. Secretaria de
meio arnbiente, Secretaria de industria comercio e turismo. Onde cada sccretario responsavel pelo setor fez
sua aprescntacao e as alteracoes devidas para encaminhar a Camara Municipal de Planalto Pr e tern quatro
funcoes principais, a saber: legislativa, fiscalizadora, julgadora e administrativa. 0 prefeito municipal lnacio
Jose Werle fez uso de palavras onde ressalta que a LOO fixa as metas e prioridades da administracao para 0

proximo ana e da as diretrizes gerais para a elaboracao e execucao orcarncntaria, alem de equilibrar receita e
despesas. Nao havendo mais nada a tratar 0 Sr. Jones Roberto Kinner declarou encerrada a Audiencia
Publica da LOO. agradecendo a presenca de todos. Assim sendo mandou lavrar a ata que Iida e considerada
vai por mim assinada e pelos demais presentes.


