
ATA DE AUDIÊNCIA PUBLICA REFERENTE A APRESENTAÇÃO E DICUSSÃO DO PPA – 2022 A 

2025, LDO 2022 E LOA 2022. 

 

 Aos 30 dias do mês de julho de 2021 do ano de dois mil e vinte e um, às 15:00 horas, no 

Plenário da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Balsa Nova, localizada na Avenida 

Brasil, nº 647, foi realizada audiência pública através de transmissão on-line em razão da COVID-

19, convocada por intermédio do Edital de Convocação de Audiência Pública, publicado no 

Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição 2302, de 09 de julho de 2021 para apresentação 

e discussão do Plano Plurianual – PPA 2022 , Lei de Diretrizes Orçamentárias  LDO 2022 e Lei 

Orçamentária Anual – LOA 2022. 

  O Secretário Municipal de Finanças senhor Pedrinho Durau.  procedeu a abertura da 

audiência em cumprimento a Lei Complementar n° 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal que 

estabelece no art. 48, parágrafo único, para apresentação e discussão do Plano Plurianual – PPA 

para o período de 2022 a 2025, da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária 

Anual – LOA para o exercício de 2022. 

 Em seguida o Sr. Pedrinho Durau demonstrou que todo processo feito até ali, pelos 

demais secretários municipais, de discutir metas e prioridades das pastas geraram a montagem 

do PPA, LDO e da LOA. 

 Em seguida mostrou-se slides com a com a composição das receitas para os exercícios 

de 2022 a 2025, baseadas em arrecadações de anos anteriores, mas com valores atualizados por 

índices de correção da inflação. As despesas também foram mostradas dispostas pelos projetos 

e atividades das secretarias municipais. Passando então a amostragem da LOA – Lei 

Orçamentária Anual, onde mostrou-se a distribuição das despesas para o ano de 2022. Não 

havendo questionamento,  foi dada por encerrada a Audiência Pública, sendo lavrada a presente 

Ata. 

 

 


