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ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL, S O B R E A LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE 
NOVA LUZITÂNIA. 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas, através do 
canal do Youtube da Câmara Municipal de Nova Luzitânia, no link: 
https://www.voutube.com/watch?v=KTzPHfj-C9o&feature=youtu.be, foi realizada 
Audiência Pública objetivando discussões sobre o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias para o exercício de dois mil e vinte e um, cujo chamamento popular foi 
publicado no sítio desta Casa, www.camaranovaluzitania.sp.gov.br, no dia vinte e 
nove de maio de dois mil e vinte. Com a presença da senhora Meire Rosi do 
Nascimento, Presidente da Câmara, senhor Agemyr Aparecido Pereira, Assessor de 
Planejamento da prefeitura. A presidente Meire iniciou a audiência explicando que 
está realizando a audiência on-line devido a pandemia que o país vive, e também 
para concretizar a audiência cumprindo assim a exigência da legislação, fala um 
pouco do que se trata a audiência e o projeto de diretrizes orçamentárias. O senhor 
Agemyr também comenta que as audiências on-line tem sido uma novidade, mas é 
uma exigência da lei de responsabilidade fiscal, portanto é preciso se reinventar no 
atual cenário, em seguida explanou o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, que 
o projeto direciona as ações do poder público, é um projeto extenso que contém 
muita legislação que deve ser cumprida, disse também que os anexos referentes às 
diretrizes orçamentárias serão encaminhados juntamente com o projeto de lei do 
orçamento. A presidente Meire diz que estarão avaliando o projeto, e levanta o 
questionamento de como é o procedimento para uma entidade receber repasse do 
município, que estarão discutindo esse assunto. Não houve nenhum questionamento 
on-line e encerrou-se a audiência pública. Para constar, lavrou-se a presente ata, que 
após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes relacionados acima. Nova 
Luzitânia/SP, 1°\Je junho de 2020. 

Meire Rosi do Nascimento 
Presidente 
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