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Capital Nacional das Flores

ATA DA AUDtÊNC|A pÚBLtCA REAUZADA tslOS/àO2L

Plano Plurianual2022 a 2O2S

Lei de diretrizes orçamentárias de ZO22

ART.489 DA LEI COMPTEMENTAR N9 IOII2OOO

e

Aos dezenove dias de agosto de dois mil e vinte um, as dezoito horas e trinta
minutos em virtude das ações de isolamento social realizadas no município para o
enfrentamento da pandemia da coVlD-1g (Novo coronavírus), a pre'feitura de
Holambra, por meio do Departamento de Finanças e contabiliáade, informa que
realizou a Audiência Pública do ppA 2022 a 2o2s e LDol2o22 na câmara
Municipal , em atendimento ao artigo 48o da Lei complementar no 101/2000, Lei
de Responsabilidade Fiscal, foi aberta Audiência pública, conforme publicaçáo
inserida no Jornal oficial do municipio inserida no dia 03 de agosto ae xizt,
tendo sido registrada a prêsença das pessoas constantes da lisia de presença
que acompanha a presente Ata. os servidores , o economista Rodolfo silva pinto
e o contador Fábio Adriano de Lima fizeram a abertura da audiência. o sr.
Rodolfo silva Pinto apresentou a todos os presentes sobre as estimativas das
Receitas e Despesas para os exercícios de 2022,2023,2024 e 2OZS, despesas
por orgãos : Prefeitura , Câmara, IPMH e Saehol , depois as despesas previstas
por cada departamento da prefeltura. Este também apresentou o cenário
econômico previsto pelo banco central do Brasil em relação a plB, lnflaçâo para
os próximos anos, e discutiu o cenário político e pandêmico conturbado áa qual o
país enfrenta. Foi apresentado aos presentes e internautas a importância da Lei
do PPA e LDO e seus instrumentos de participação da socieáade nas peças
orçamentárias. Depois desses fatos, o contador Fábio Adriano de Lima
apresentou os principais projetos de investimentos e específicos para os próximos
quatro anos e enfatizou também que grande parte dos projetos dependem de
repasses federais e estaduais. Foi aberto espaço para questionamentos aos
presentes e aos espectadores virtuais, ocorreu questionamentos por telefone
sobre o cemitério municipal e a implantação de banheiros públicos, os diretores
presentes e responsáveis explicaram ao cidadáos que estas açôes estarâo
previstas no ppa e ldo, e após demais dúvidas e esclarecimentos, agiadecemos a
audiência e presença de todos, dando-se assim o encerramento da audiêncra
pública as í 9:20 h, da qual para registro foi lavrada a presente ata. Estância
Turística de Holambra, dezenove de agosto de dois mil e vinte um.

Fábio Adriano de Lina
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AUD|ÊNCA púBLtcA - DtA í9/08/202í Ás íB:30 H

PPA 2022 - 2025 e LDO - EXERCíC\O 2022

LISTA DE PRESENÇA

NOME CPF ASSINATURA

I ^'ln, / . oçt./tç.76t-)4
;"*9-*b o31éeL S"aE- o6
G,oa^,; i,i&* oe6))o63e'Çà 91,^{^"* \

ü- latú-,\ax-s I j5
( J tq(6rqtràà |Íil,

'Rilrrr, àt*,,t,,J,t/, 2A/il0 o6o-€J (
I

çi^u q-+
Jro. [Q ).QE ln rffiá/

fuw'h/zrruil ,fi5-€93 6{9 )B
d 03:-aí-3 â3- 3 ,rs6

4oa qrx- qqx-o,o 1'fVqncv a,r-,c*:
LuÉ flfupuàíu 7nÇ. çco q4§-ct

I )UJôuto, ê*V8. di po^l ltg 3s"17 A,t- >o '-_\Yk
§ 6r. l.Àl br{sn 0\-t'

<---1.
/fl/rr,*/ /l L,.o,.\4 ^ n9Ço6)aY,?-o ) ),fi-",/n

ltn l,fi fiq- Da
?er*tu" Qovío bt j.3ls -e*a^(z
T<L,ru-'rtzrr.S ] lct <rz /6k 5i

'c--/fró"
q,\\\ \.À* Zqs al hr sa

ÁJooÍíq /,a^lq^* })eort\l-ec afiapfi
WrlCUo- €t{1'^ia :Âó-+uv^(qé 4

1,

I

,í{-ffiI,WT-



PREFEITURA ÍYIUNICIPAL OA ESTÂNCA TUR|STICA DE HOLAMBRA
Â1. r,rauRrcro DE ÀssÂu, 444 - For{Ês (019) 3802-8000 - cEP - 13825-000 - HOLÂri.rBR - SP

C.X.P.J. 67.172.437l0OOl-83 - www.holembra.sp.gov.bÍ

Çapiu[ Naciona[ dts lF[or*
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