
Ata da Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO do Exercício 

de dois mil e vinte, realizada ás dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e 

dois do mês de maio de dois mil e dezenove, no Plenário da Câmara Municipal 

de Santa Terezinha-MT. Foi dado início a audiência pública para apresentação 

da Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2020, o Secretário de 

Administração Sr. Magno Antônio Gonçalves, que iniciou agradecendo a todos 

presentes no Plenário e explanou sobre a importância da participação da 

população na presente Audiência Pública,  apresentou toda a equipe da 

administração e em seguida passou a palavra para o Consultor  Sr. Luiz 

Rodrigo S. Bernardi, que abriu os trabalhos expondo sobre o ciclo de 

Planejamento Municipal  e sua previsão legal na Constituição Federal e na Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Em seguida explicou o que é planejamento e sua 

importância para elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentária e Orçamento Anual. Detalhou sobre a principal função da LDO-

Lei de Diretrizes Orçamentária. Na apresentação foram demostrados todos 

assuntos obrigatório, os estabelecimento das   metas e prioridades da 

administração Publica, detalhando as orientações para a elaboração da Lei 

Orçamentária, alterações na Legislação Tributária, políticas de aplicações das 

agências financeiras e oficiais de fomento, apresentou o quadro das  ações que 

serão executadas no exercício de 2020, por secretarias e Câmara Municipal  

detalhando cada ações,  sobre o Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores - PREVIST . Após apresentação dos trabalhos, deu oportunidades 

para perguntas e esclarecimentos das dúvidas e sugestões do publico presente 

na audiência publica. Em seguida o Sr. Amarildo Alves Silva sugeriu a 

aquisição de um ônibus para a Secretaria de Turismo Esporte e Laser, para 

uso dos Atletas do Município, Sr. Odair Strutz sugeriu aquisição de um veículo 

para o Departamento de água, em seguida a Secretária Municipal de Educação 

e Cultura Srª Elza Silva sugeriu que seja incluso a Climatização nas Escolas da 

Rede Municipal. Não havendo mais para relatar, foi encerrada a Audiência 

Pública, da qual eu Jusamy Pereira Silva, lavrei a ata e assinei juntamente com 

todos participantes presentes. 
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