Prefeitura Municipal de Suzano
ESTADO DE SÃO PAULO

Ata de Audiência Pública para Elaboração da
Lei Orçamentária Anual - LOA 2020

Às 18 horas do dia doze de setembro do ano de Nosso Senhor Jesus
Cristo de dois mil e dezenove, no Paço Municipal "Firmino José da
Costa", sito à Baruel número 501, na sala de licitações ng- 003, térreo,
centro, nesta cidade de Suzano, realizou-se a audiência pública para a
discussão do que dispõe o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o
exercício de 2020 - LOA 2020. A audiência contou com a presença do
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Senhor Itamar Corrêa
Vianna, sua equipe técnica, servidores, impressa e população;
agradecendo, cumprimenta a todos e faz a apresentação dos dados em
pauta, exibindo vídeo, inicialmente elucida que LOA é parte integrante
do sistema orçamentário federal e que deve ter o seu conteúdo
compatível com o Plano Plurianual - PPA, e com a Lei de Diretrizes
Orçamentária - LDO. Esclarece que o orçamento é o documento legal que
estima receitas e fixa despesas para determinado período de tempo,
autorizando a realização de gastos público, e compreende os
orçamentos fiscal e da seguridade social da administração direta e
Prosseguindo com a apresentação, o Senhor William
indireta.
Nakamura, Diretor de Orçamento, fazendo uso da palavra explanou
sobre as receitas corrente e de capital, e demonstrou em um gráfico de
pizza o tamanho das partes das principais receitas do município, disse
acerca do trabalho para o crescimento da receita tributária municipal.
Discorreu ainda, sobre a Emenda Constitucional n(2 86/2015, a emenda
impositiva, e que um inteiro e dois décimos por cento da Receita
Corrente Líquida - RCL - foi reservada com o escopo de financiar as
emendas parlamentares individuais, conforme estatui o art. 166, § 3 -Q, II,
da Constituição Federal. Por derradeiro disse que o governo municipal,
através do portal eletrônico, disponibilizou no período de 12 de agosto
a 10 de setembro, mecanismos de participação popular direta para o
projeto da LOA 2020, e que houve 36 acessos/sugestões. E então, foi

aberta a palavra aos presentes e, não havendo questionamentos, deu-se
por encerrada a audiên a. Ei Acmir Braga, lavrei a presente ata que
por mim vai assinada.

