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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE A L E I 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ANEXOS DA L E I DE D I R E T R I Z E S 
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022, E PLANO PLURIANUAL 2022/2025, DO 
MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA. 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e quarenta e 
cinco minutos, no prédio da Câmara Municipal de Nova Luzitânia, sito à Rua José da Silva 
Carvalhães n°. 1767, foi realizada Audiência Pública sobre o projeto de lei do orçamento anual 
e anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de dois mil e vinte e dois, e Plano 
Plurianual para dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e cinco, cujo chamamento popular foi 
publicado no Diário Oficial do Município, edição n°. 349, no dia 21/09/2021, e no site oficial da 
Câmara: www.camaranovaluzitania.sp.gov.br, e foi transmitida através do canal no Facebook 
da Câmara Municipal de Nova Luzitânia, no link: 
https://www.facebook.com/camaranova.luzitania. A audiência foi realizada pelo senhor 
Agemyr Aparecido Pereira, assessor da prefeitura, com a presença do presidente da Câmara, 
senhor Wagner Sebastião da Silva, e demais presentes, conforme lista de presença. O presidente 
Wagner abriu a audiência, falou quais os projetos objeto da audiência, que são elaborados pela 
equipe técnica da prefeitura e na câmara são avaliados pelas comissões e vereadores, em 
seguida passou a palavra ao senhor Agemyr, que explica que esta audiência da câmara está na 
fase de aprovação, que a prefeitura já realizou uma audiência da fase de elaboração no mês de 
agosto; explana suscintamente os projetos mostrando um pouco do planejamento para o 
próximo exercício, pois as peças orçamentárias são cheias de codificação e classificação, que 
toda receita e despesa tem sua divisão, fala dos valores, que o orçamento está previsto em vinte 
e quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, cento e trinta reais, explana brevemente as 
divisões das receitas previstas; fala também das despesas pelas funções de governo e suas 
divisões, que obrigatoriamente nessa previsão tem que haver o equilíbrio entre a receita e a 
despesa; fala que no próximo exercício a administração pretende implantar a participação da 
comunidade na elaboração das peças orçamentárias, está tudo encaminhado, não foi possível 
concluir pra este ano mas pro próximo certamente. Não havendo perguntas dos presentes e no 
chat ao vivo na rede social facebook, o presidente Wagner reforça que os projetos estão à 
disposição na câmara, agradecera presença de todos, e declara encerrada a audiência. Para 
constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes 
relacionados acima. Nova Luzitânia/SP„23 de setembro de 2021 

Ageirigí^Ajj&pecido Pereira 
Assessor da Prefeitura 
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