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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ELABORAÇÃO DA 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta minutos, no 

plenário da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizado na Praça Hafiz 

Abi Chedid nº 125, nesta cidade, foi realizada Audiência Publica para a participação popular 

na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de dois mil e vinte, 

conforme publicação da Secretaria Municipal de Finanças na Imprensa Oficial dos dias vinte e 

sete de janeiro de dois mil e vinte, e em cumprimento ao parágrafo único do artigo quarenta e 

oito da Lei Complementar Federal número cento e um, de quatro de maio do ano dois mil. A 

exposição dos trabalhos foi conduzida pelo Secretário Municipal de Finanças, senhor Luciano 

Aparecido de Lima, de forma on-line, devido às normas de Combate a Pandemia Covid-19. O 

Secretário Luciano deu início aos trabalhos expondo suas propostas para o ano vindouro, com 

base nos programas e ações definidos no Plano-Plurianual, destacando cada área de 

investimento e respectivas receitas a serem aplicadas com recursos próprios e transferidos de 

outras esferas de governo, destacou a atual situação do cenário econômico nacional, a 

importância da racionalização dos gastos e propostas para aumento da arrecadação da 

receita. Também falou em relação ao trabalho desenvolvido durante a elaboração deste 

projeto de lei, da cooperação de todas as secretarias municipais, e que certamente o 

município desenvolverá um bom trabalho no próximo exercício. Abrindo a palavra ao público 

através da participação on-line, não houve manifestação de nenhum cidadão nas questões 

apresentadas, assim sendo, as dezenove horas e quinze minutos, o Sr. Luciano Aparecido de 

Lima, Secretário Municipal de Finanças, encerrou a audiência pública neste município. 
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