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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, atendendo ao 

Edital de Convite para Audiência Pública, publicado no dia vinte e seis de outubro dois mil 

e vinte no " Diário Eletrônico Municipal ", todos com interesse em colaborar com 

sugestões e debates em assuntos de relevância pública, relacionados a elaboração do 

Orçamento deste município para o exercício financeiro de 2021, na forma do que dispõe o 

parágrafo  Calico  do  art.  48 da LRF — Lei Complementar n.2  101, de 04 de maio de 2001. 

Pontualmente no horário previamente estabelecido, presentes também o  Dr.  Francisco 

Dias Mançano - Prefeito Municipal, os Servidores Municipais, Daniel Leonardo de Souza — 

Diretor de Contabilidade, — Carlos Augusto Bellintani Secretario de Finanças e Orçamento, 

Ato continuo pelo Sr. Prefeito Municipal foi declarada aberta a audiência pública, 

oportunidade em que fez um breve relato das razões que determinaram sua realização, 

lido em voz alta uma série de indicações relacionadas anteriormente pela administração. 

Os assuntos predominantes diziam respeito a educação, saúde, serviços Urbanos e setor 

social,  areas  essas que, precedentemente já haviam sido contempladas no  anti-projeto da 

L.O.A. elaborada pelo município, sendo propostas algumas novas sugestões que, segundo 

pode ser apurado, deverão constar da pega a ser definitivamente montada pela 

Contadoria Municipal, não sem antes aferir se constaram do P.P.A. e da L.D.O. 

Aproximado o horário de encerramento, retornou a palavra ao Sr. Prefeito Municipal, 

agradecendo a presença de todos, em especial dos servidores municipais, tendo em vista 

que neste momento importante de nosso município, a elaboração de um orçamento 

público, pega que norteará a administração durante o exercício financeiro de 2020, 

mobilizando previsões orçamentárias para a execução de compras, obras e serviços que 

contemplam o interesse geral da comunidade, na conformidade com seus anseios, 

parabenizando a todos pelo sucesso alcançado, Encerrada sua participação, como 
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ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Prefeito o encerramento da 

presente audiência pública, determinando a mim, Rose Gumieri que lavrasse a presente 

ata que, lida e achada conforme vai por todos assinados e por mim subscrita. 
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