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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA

ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA

- Explanação da LOA - Lei Orçamentária Anual - 2020

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezenove, no Auditório da Câmara municipal deste município
de Preto do Oeste, com início às 08:30 horas (oito horas e
trinta minutos), foi realizada a Audiência Pública, onde
tratou-se da Explanação da Lei Orçamentária do exercício de
2020 (dois mil e vinte). EDINEIA MARIA GUSMÃO - Diretora
Geral de administração, deu por aberta a audiência, onde a
Sra. CARMELINDA TEREZINHA DA SILVA, apresentou em slides, o
detalhamento
das
tabelas
explicativas
e
os
anexos
obrigatórios conforme prevê a Lei 4320, em consonância com
a Lei Orçamentária Anual - LOA/2020, e a prestação de
contas do 2° (segundo) Quadrimestre 2019. Foi discutido
sobre a importância da participação popular na elaboração
dos referidos procedimentos, com base no princípio da
transparência na administração pública, conforme prevê a
LRF. Dando sequência, a Sra. CARMELINDA TEREZINHA DA SILVA,
detalhou os Anexos, onde houve participação do Prefeito
Municipal, que contribuiu na explanação com referência ao
aumento de aplicação de recursos na Secretaria Municipal de
Saúde, que foram aumentados os recursos da fonte Tesouro e
que já estão encaminhadas as emendas positivas que serão
destinadas para a SEMSAU, para o próximo ano de 2020.
Também houve participação do Senhor CRISTIANO RAMOS
Assessor Especial da Secretaria Municipal de Saúde SEMSAU,
onde
explanou
que
poderia
ter
mais
cidadãos
presente, para que entendessem que quando a secretaria faz
alguma mudança é para a melhoria para a própria população,

e em determinada situação os melhoramentos não são feitos
por causa do orçamento, SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA Presidente do Instituto de Previdência do Município de Ouro
Preto do Oeste - IPSM, explanou sobre os investimentos, e
agradeceu pela parceria e o bom relacionamento com o
prefeito e a prefeitura municipal de Ouro Preto, GEANY
RODRIGUES SILVA OLIOSI - Assessora Especial da Secretaria
Municipal de Assistência Social- SEMAS, explanou sobre a
aplicabilidade dos recursos próprios, nas ações voltadas
indivíduos
em
situação
de
para
o
cuidado
com
os
vulnerabilidade social, ANDREZA JUSTINA DIAS - Assessora
Especial da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esporte - SEMECE, explanou sobre a prioridade do orçamento
para a folha de pagamento e a manutenção do transporte
OLIVEIRA
escolar,
GENEFISSON
DE
Assessor
FAGUNDES
especial de Turismo, Cultura e Esporte, explanou sobre
parcerias entre o município e a iniciativa privada, JOSE
LUIZ CHAVES (Zezinho) - Presidente do Conselho Comunitário
de segurança - CONSEG, explanou sobre a promoção da saúde
regionalizada, e parabenizou a saúde do município. Todos
contribuíram com questionamentos, os quais foram amplamente
esclarecidos.
O Senhor Prefeito VAGNO GONÇALVES BARROS, explanou
sobre o aprendizado que vem adquirindo ao passar dos dias,
e enfatizou sobre os recursos estaduais que nem sempre são
bons para o município, agradeceu pela participação e a
presença de todos.
Após aos agradecimentos, não havendo mais nada a
tratar, foi encerrada a audiência pública, às 11:40 horas,
(onze horas e quarenta minutos).
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