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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LDO EXERCÍCIO DE 2020. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2019, com início às quatorze horas, na Câmara Municipal 

da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, sito à Praça Coronel João Ferraz, 41, Centro, 

Monte Alegre do Sul, SP, Kellen Maria Sartori, deu início à audiência pública, agradecendo a 

presença de todos. Kellen Maria Sartori, explicou o que é LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias): 

trata-se de um plano anual, de curto prazo, que definirá as prioridades para o exercício seguinte, 

orientará a elaboração do orçamento anual, e o que é PPA (Plano Plurianual), salientou todas 

receitas que compõe o orçamento que é calculada em cima da taxa de 3,9% (IPCA) para cada 

ano. A seguir deu início a leitura das principais ações direcionadas aos diversos setores da 

municipalidade e explicou cada uma delas, a saber. 

PRINCIPAIS PROGRAMAS PODER EXECUTIVO:  

  Construção 26 Casas no Jardim Camanducaia; 

  Melhorias no Parque Ecológico do Camanducaia;   

  Iluminação Colonial em ruas do município; 

  Construção do Portal Turístico do Distrito das Mostardas; 

  Melhorias e Pintura no Complexo Turístico; 

  Paisagismo e Decoração dos Passeios de Ruas da Cidade; 

  Reforma e Melhorias do Terminal Rodoviário; 

  Construção do Velório Municipal no Distrito das Mostardas; 

  Manutenção em Ruas do Municipio; 

  Recapeamento de Diversas Ruas; 

  Pavimentação do Jardim Eliane; 

  Pavimentação da Rua Magdalena Leinart Siqueira; 

  Ampliação de Rede de Iluminação Pública; 

  Melhorias e adequações do Ginásio de Esportes (Centro e Distrito das Mostardas); 

  Construção da Etapa I do Complexo Esportivo do Falcão; 

  Reforma da Piscina Pública; 

 

PRINCIPAIS PROGRAMAS CAMARA MUNICIPAL:  

 Manutenção, reforma e modernização no edifício-sede; 

 Aquisição de Veículo; 

 Revisão anual dos salários dos funcionários do corpo administrativo; 

 Implantação da Escola do Legislativo. 
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Ao término da exposição de ações propostas pela municipalidade, Kellen Maria Sartori pede que 

seja efetuada a distribuição de formulários para coleta de sugestões de todos os presentes. Ao 

encerrar a audiência, às quatorze horas e trinta minutos agradeceu a todos e colocou-se à 

disposição de todos que participam da política de Monte Alegre do Sul com uma administração 

séria, que trabalha para o progresso da cidade. Nada mais havendo, eu, Márcia Aparecida Salzani, 

secretária, lavro a presente ata. 

 


