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ATA DA AUDIÊNCIA  PÚBLICA PARA  DISCUSSÃO  E ELABORAÇÃO  DA  

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA  

ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO  FINANCEIRO  DE 2023. 

  

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, as nove e dez 

da manhã nas dependências da Câmara Municipal de Benedito Leite, com a  

presença  do Poder Legislativo, Secretários Municipais, Servidores Municipais e 

demais pessoas  da comunidade, foi realizada a Audiência Pública para 

discussão da Lei  de  Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentárias Anual, que 

tem a finalidade de expor à população os projetos  e ações previstos para o  

exercício de 2023. A Audiência foi apresentada pelo Contador geral da Prefeitura 

Sr. Glinoel Oliveira Garreto, os presentes nesta audiência pública registraram 

suas presenças em lista própria, que segue em anexo. O senhor Glinoel Garreto 

inicialmente saudou a todos com bom dia, destacou a importância das 

audiências públicas, explicando de forma geral sobre o sistema de planejamento 

público, se solidarizou com a vereadora Carleia Moreira e diz a que a 

participação popular, não só nessa audiência de LDO e LOA, mas também as 

questões de fiscalização são de suma importância. Ressaltou que a lei de 

Diretrizes Orçamentárias é uma lei menor no âmbito municipal, pois o município 

legisla muito pouco sobre renúncias fiscais, ela basicamente diz como deve ser 

conduzido o orçamento do município e tem como objetivo estabelecer diretrizes, 

prioridades e metas da administração. Em seguida foi distribuído um formulário 

de coleta de prioridades, com o objetivo de ouvir da população sugestões para 

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a lei Orçamentária Anual, onde 

será colocado também no site para que a população possa  ter acesso  e 

participar. A palavra é então colocada à disposição do público presente para 

possíveis sugestões e questões. Após serem apresentados todos os 



comentários, debates e esclarecimentos necessários, o senhor Glinoel Garreto 

fez suas considerações finais agradecendo a oportunidade, a todos que 

estiveram presentes e também a guarnição da Polícia Militar, diz que estará 

sempre a disposição de todos. Não havendo mais nenhum questionamento, a 

presente Audiência Pública foi considerada como devidamente realizada, deu 

por encerrada a Audiência. 

 



 


