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AUDIÊNCIA PÚBLICA, PPA - QUADRIÊNIO: 2022/2025. 

CONVOCADA COM BASE NOS ARTS. 9°, § 4° DA L.C. Nº 101/2000, (LEI DE 
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CONVOCADA PELO EDITAL Nº 26/2021, REALIZADA NO DIA 27 DE 

OUTUBRO DE 2021, PARA EXPLANAÇÃO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

82/2021 - DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 

FRANCISCO MORATO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
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reuniu-se no Plenário "Gilvan do Nascimento", da Câmara Municipal, os membros 

da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Relator Vereador 

Adriano Fernandes dos Santos e Membro Vereador Edson Nepomuceno da 

Silva e demais Vereadores presentes, contando, também, com a presença dos 

Senhor RICARDO CARVALHO COSTA, DO. Secretário Municipal de Finanças. 

Na hora aprazada, seguindo as recomendações das Autoridades Sanitárias na 

Prevenção da Covid- í 9, foram organizados os assentos, reduzindo o número de 

pessoas, mantendo o distanciamento, foram disponibilizadas máscaras, lenço de 

papel e álcool gel 70%. Iniciaram-se os trabalhos, instante em que o Ilustre 

Membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Edson Nepomuceno 

da Silva, fazendo uso da palavra, agradecendo, preliminarmente, todos os que 

prestigiavam o evento, esclareceu a finalidade da audiência , exaltando a 

legislação que a torna obrigatória , passando a seguir a palavra ao Sr. RICARDO 

CARVALHO CúSlA, que, com riqueza de detalhes e de torma bem d1dat1ca, 

explicou sobre o Plano Plurianual do Município de Francisco Morato para o 

Quadriênio de 2022/2025, tendo sido aparteado por inúmeros vezes pelos 

insignes edis e cidadãos presentes. interessados em conhecer os meandros da 

peça orçamentária referente ao PROJETO DE LEI Nº 82/2021 - DISPÕE SOBRE 

O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O 

QUADRIÊNIO 2022/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Finda a explanação, a 

palavra fora transferida ao Vereador ESON NEPOMUCENO DA SILVA, Membro 

da Comissão de Tributação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, que 
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Esclarecendo que a referida Audiência Publica. em razão da pandemia do 

Coronavírus - COVID-19. também foi transmitida ao vivo, cujo acesso por 

meio do site oficial desta casa. a saber. 

http://www.camarafranciscomorato.sp.gov.br, podendo qualquer cidadão 

interagir/manifestar por meio do telefone {011 - 4489-8888 - Ouvidoria), por 

meio de mensagem na rede social do facebook e por email 

presentes, revelando, assim, estar preocupada e bastante atenta na administração 

da sua cidade. Nada mais, a tratar, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e 

achada conforme, vai assinada por todos. Sala das Sessões, em 27 de Outubro 

de 2021.-.-.-.-.- - - - - - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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