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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2022 

Aos Vinte oito dias de setembro de dois mil e vinte e um, com início às dezenove horas foi 

realizada, no auditório da Fundação Cultural de Serrana, a audiência pública de que trata o 

parágrafo único do artigo n° 48 da Lei n° 101 de 04/05/2000, para elaboração e discussão da 

Lei Orçamentária Anual (LOA) do município de Serrana — SP para o ano de dois mil e vinte e 

dois. Estiveram presentes na audiência alguns cidadãos, entre funcionários públicos, conforme 

a lista de presença anexa. A referida audiência pública foi presidida pelo Contabilista Leandro 

Ferreira do Nascimento, que deu abertura passando o roteiro de como seria o decorrer da 

audiência, destacando os principais pontos logo em seguida agradeceu a presença de todos e 

falou sobre a importância de ser realizada uma audiência pública, Falou também da ausência da 

comunidade, na audiência, pois seria de fundamental importância que todos estivessem 

participando. Em seguida fez a explanação dos slides, explicando sobre o que é a Lei 

Orçamentária Anual e que o orçamento público é o instrumento de planejamento onde constam 

as despesas da administração pública para o exercício seguinte em equilíbrio com a arrecadação 

da previsão das receitas, mostrando também as despesas do município por órgãos e função do 

governo. Leandro então, deu oportunidade paraque fossem feitas as manifestações, tanto oral 

como escrita, mas não houve manifestação. feitas às considerações finais pelo contador 

Leandro, foi encerrada então a audiência, as dezenove horas e quarenta e cinco minutos, tendo 

sido lavrada a presente ata e anexada à mesma a lista com assinatura dos presentes na reunido. 
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LISTA DE PRESENÇA 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRANA 
PARA ELABORAÇÃO DA LOA — LEI ORÇAMENTO ANUAL PARA 0 EXERCÍCIO DE 
2022 
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