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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO 

DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2021 

 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quinze horas, na Sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Cristais Paulista, à Av. Antônio Prado, 2720, conforme publicação 

realizada em 28 de abril de 2020, foi realizado a primeira Audiência Pública para Elaboração do 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO - para o exercício de 20211, afim de coletar 

sugestões e propostas para sua elaboração. Estavam presentes o vereador Jamilton Pelizaro e a 

equipe de assessoria de imprensa do município. O Contador Municipal, Sr. Juliano Otávio Garcia, 

realizou a apresentação da referida audiência demonstrando os aspectos da elaboração da Lei de 

Diretrizes que estabelece formas e modelos para que haja integração entre a LOA e a PPA para o 

ano corrente de 2021. Na sequência foi aberto tempo para que os que assistiam pelas redes 

sociais, pudessem fazer perguntas sobre o assunto. Enfatizou também que o Orçamento 

Participativo e seus Objetivos atendem a necessidade de ouvir a população e colher as 

indicações, propostas e solicitações para o melhor gasto dos recursos financeiros do município. O 

contador explicou que as sugestões serão colhidas e repassadas aos planejadores orçamentários 

e que ainda podem ser colhidas sugestões pelo site da prefeitura (www.sicmunicipal.com.br) e 

ainda pelo e-mail: contador@cristaispaulista.sp.gov.br até o dia 06/05/2020 e que seriam 

divulgados caso houvesse até o dia 08/05/2020. Após explanação do contador, agradece a 

participação, encerrando a Audiência as 15:40 horas. Eu, Juliano Otávio Garcia, contador, redigi e 

lavrei a presente ata. 
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