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Ata da Audiência Pública, conforme o edital de chamamento público, Matéria publicada no Diário Oficial dos 
Municípios do Paraná no dia 02/04/2020. Edição 1982 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 será apresentada 
devido ao COVID-19, caracterizado pandemia aos quatorze dias do mês de abril de Dois Mil e vinte, às nove 
horas na área externa das instalações da Prefeitura , e ainda com transmissão ao vivo, na página do município 
de Planalto no facebook . O Prefeito Inácio José Werle fez a abertura da audiência na live com apresentação 
de slides referente as Metas e Prioridades para 2021 juntamente com Senhor Jones Roberto Kinner assessor 
contábil secretários e funcionários presentes, a Audiência Pública da LDO é mais que um comprimento à 
legislação, pois, é nesse momento que o governo apresenta e discute junto à população as ações que serão 
desenvolvidas no próximo ano. A LDO contém as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), que possui a previsão orçamentária para o ano subsequente. Tanto o PP A como a LDO, tecnicamente, 
quanto mais se assemelharem entre as estruturas programáticas do Orçamento, maior será a integração entre 
as peças, facilitando sobremaneira as fases de execução e acompanhamento das realizações. A Lei de 
Diretrizes · Orçamentarias para 2021 foi apresentado por cada secretário responsável pela sua área, 
Administrâção, Previdência dos Servidores, Secretaria da Gestão Financeira, Secretaria do Planejamento, 
Secretaria da Agricultura, Secretaria de Serviços Rodoviários, Secretaria da Assistência Social, Secretaria da 
Saúde com 14 diretrizes, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, Secretaria de 
Urbanismo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Indústria Comercio e Turismo. As alterações devidas 
para €ncaminhar para Câmara Municipal de Planalto Pr e tem quatro funções principais, a saber: Legislativa, 
Fiscalizadora, Julgadora e Administrativa. O prefeito municipal Inácio José Werle fez uso 'àe palavras onde 
ressalta que_~ LDO fixa as metas e prioridades da administração para o próximo ano e dá as diretrizes gerais 
para ~ elah:o~ação e execução orçamentaria, além de equilibrar receita e despesas, não havendo mais nada a 
tratar ileclarôu encerrada a Audiência Pública da LDO, agradecendo a presença de todos os presentes e na live 
a todos que participaram da Audiência .. Assim sendo mandou lavrar a ata que lida e considerada vai por mim 
assinada e pelos demais presentes. 
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