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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA EXERCÍCIO DE 2020. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2019, com início às dezoito 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 LOA (Lei Orçamentária Anual): trata-se 

de uma lei que passará a vigorará a partir de 01 de janeiro de 2020, que definirá o orçamento 

para o exercício seguinte, salientou todas receitas que compõe o orçamento que é calculada em 

cima da taxa de 3,9% (IPCA) para cada ano. Fez um mapa comparativo das despesas referente 

aos anos de 2017 a 2020. O Orçamento ficou fixado em R$ 31.316.500,00 sendo que R$ 

1.260.000,00 pertence ao Poder Legislativo e R$ 30.056.500,00 pertence ao Poder Executivo. 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 30 Casas no Jardim Camanducaia; 

 Reforma e Melhorias no Terminal Rodoviário; 

 Pavimentação Rua Magdalena Leinart Siqueira; 

 Pavimentação Jardim Eliane – Diversas Ruas; 

 Iluminação Colonial nas Ruas do Municipio; 

 Sinalização urbana, trânsito e rural; 

 Manutenção e melhorias nas fontes de águas minerais; 

 Construção de Campo Society ao lado da Piscina; 

 Aquisição de 01 PlayGround; 

 Cobertura para a Feira de Turismo Rural; 

 Revitalização do Lago dos Patos; 

 Implantação dos Pontos de ônibus; 

 Paisagismo e Decoração dos Passeios de Ruas da Cidade. 

PRINCIPAIS PROGRAMAS CAMARA MUNICIPAL:  

 Pessoal e Encargos 

 Equipamentos e Material Permanente 
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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. Nada 

mais havendo, eu, Márcia Aparecida Salzani, Diretora de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico, lavro a presente ata. 

 


