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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 30 DE ABRIL DE 2020, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 48 DA LRF E ARTIGO 44 DA LEI N°
10.257/2001 (ESTATUTO DAS CIDADES): Elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2021.
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, no horário das dezesseis horas, no
Teatro Municipal Luis da Silva, sito a Avenida das Pitangueiras n" 705 - Centro Pitangueiras/SP, foi realizada a audiência pública para a discussão na fase de elaboração
da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, conforme convite publicado em jornal no
dia vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e na página eletrônica oficial da
municipalidade, para conhecimento da população sobre o local e o tema a ser tratado. A
audiência foi divulgada ainda em todos os prédios públicos do município, convidando
todos os servidores públicos a participarem. Utilizando-se de equipamento de projeção
de imagens ligado ao notebook, e sob a coordenação da Secretária Municipal da
Fazenda, Sra. Mônica Marim Camolezi, com o auxílio da Contadora Municipal, a
Senhora Patrícia Tedesco Lima, aguardaram alguns minutos para dar início à
apresentação. Com a chegada de alguns participantes, a audiência deu-se início com a
apresentação da Lei Diretrizes Orçamentárias Anual para o exercício de 202I. A
coordenadora dos trabalhos, com o auxílio do equipamento Data Show disponível no
local assumiu os trabalhos, expondo os dados de metas e riscos fiscais do município
para o exercício de 2021, além de expor as principais diretrizes que serão seguidas para
a elaboração do Projeto de Lei do Orçamento do próximo exercício. Também foram
apresentados os resultados do ultimo exercício que serviram de embasamento para a
previsão dos valores de 2021, sendo previsto' um orçamento dé R$ 136.962.000,00
(cento e trinta e seis milhões, novecentos ~ sessenta e dois reais). Após a apresentação
formal, foi aberta a palavra aos presentes:para que questionassem e se manifestassem.
Após todos se manifestarem 'e realizarem
questionamentos, que foram respondidos,
deu-se por encerrada presente reunião;' onde todos os presentes assinaram a lista de
presença e a coordenadora dos trabalhos ,ficou resporisável por elaborar a ata, tal qual
foi a reunião. Assim, a presente ata segue arquivada junto com a .lista de presença
assinada por todos os presentes.
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Pitangueiras, 30 de abril de 2020.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Artigo 48, § único da LC n° 101 de 04/05/2000 e artigo 44 da Lei n° 10.257/2001.
ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS,
REFERENTEAO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2021
LISTA DE PRESENÇA
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