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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRANA 
PARA ELABORAÇÃO DA LDO — LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022 

Aos trinta dias do mês de agosto de 2021, as 19h40 min horas, no prédio da Funadação 

Cultural de Serrana, situado à Rua Barão do Rio Branco, n° 339 na presença, dos responsáveis 

dos Setores da Prefeitura e demais presentes, que constarão na lista de presença da audiência 

pública. Para dar atendimento à legislação pertinente, a Prefeitura Municipal de Serrana, realiza 

Audiência Pública para elaboração da LDO (lei de Diretrizes Orçamentaria) para exercício de 

2022, foi elaborado formulario para envio de sugestões através do google  forms  

https://forms.gle/fM6U1cloynWBVI(Bsb6,  objetivando apresentação e coleta de sugestões no 

tocante aos programas, objetivos e metas às ações que irão a a Lei de Diretrize orçamentaria, 

ato continuo o Sr Leandro Ferreira do Nascimento demonstrou via slide todos os itens que 

compoem a LDO, os anexos demosntrativos, falou da compatibilidade entra as peças de 

planejamento. Passou aos presentes a estimativa das receitas para ano de 2022. Passou os 

valores de metas por orgdo, os valores por programa e os valores por ações. Apos a 

apreentação deu a palavra aos presentes. Como nenhum dos presentes fez mais uso da 

palavra, encerrou as apresentações por slides, ato continuo: foi dado a palavra a Sr Samuel 

de Carvalho, Secretario de Administração e Finanças que, agradecendo a presença de todos, 

deu por, encerrada a sessão da Audiência Pública e lavrada a presenteata. Os presentes 

assinam a lista de presença ao ato, que faz parte integrante desta ata a audiencia Publica 

de Elaboração de Lei de Diretrizes orçamentaria (LDO) 
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