Prefeitura Municipal de Suzano
ESTADO DE SÃO PAULO

Ata de Audiência Pública para Elaboração da
Lei Orçamentária Anual — LOA 2019
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 14h00, nas
dependências do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais — SASPE, situado na Rua
General Francisco Glicério, 1.334, nesta cidade, foi realizada a audiência pública para a
apresentação dos programas e ações que compõem a Proposta de Lei Orçamentária Anual,
PLOA-2019, reuniram-se representantes do governo, servidores, população em geral e
imprensa. O Sr. Itamar Corrêa Viana, Secretário Municipal de Planejamento e Finanças,
iniciou a audiência agradecendo a participação de todos os presentes e enaltecendo a
importância da participação social nos processos orçamentários. A seguir explicou o
objetivo da audiência pública e salientou ainda a obediência aos princípios que regem as
leis e que devem ser observados durante a elaboração das peças orçamentárias,
destacando o artigo 165 da Constituição de 1988 que definiu a forma de integração entre
plano e orçamento através da criação de três instrumentos: Plano Plurianual — PPA, Lei
de Diretrizes Orçamentárias — LDO e a Lei Orçamentária Anual — LOA; mencionou que
o PPA constitui-se de Programas com Metas e Indicadores para quatro anos, a LDO
explicitará as Metas e Prioridades para cada ano e a LOA proverá recursos para a
execução das ações necessárias ao alcance das metas. Expôs brevemente como são
elaboradas as peças de planejamento, destacando a importância de cada peça
orçamentária no orçamento público, mencionou que todos os programas e ações devem
ser elaborados levando-se em conta o Plano de Governo do Sr. Prefeito Rodrigo Kenji de
Souza Ashiuchi. Discorreu também nessa oportunidade sobre a evolução da receita
municipal nos últimos três anos e a sua projeção para os próximos três, finalizando suas
palavras com os valores orçados para investimentos para cada secretaria municipal. Por
fim, explicou quanto às emendas impositivas em respeito à Emenda Constitucional n° 86
de 17 de inarço de 2.015. Eu, Ademir Braga lavrei a presente ata que vai por mim
assinada.

Prefeitúra Municipal de Suzano
Estado de São Paulo

Audiência Pública
Discussão e Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual — LOA 2019
Local: Serviço de Ação Social e Projetos Especiais - SASPE, sala 42 - Rua General Francisco Glicério n° 1334 - Centro
Data: 27/09/2018 às 14h00
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