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ESTADO DO PARANÁ 
MUNICÍPIO DE SARANDI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

 
JOSÉ WLADEMIR GARBUGIO,Prefeito Municipal em
Exercício de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e em atendimento as determinações contidas
no Inciso I, do parágrafo único, do artigo 48, da Lei
Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000-Lei de
Responsabilidade Fiscal; no artigo 44, da Lei nº. 10.257/2001,
de 10/07/2001 - Estatuto da Cidade; no artigo 107, da Lei
Orgânica Municipal; e no artigo 170, da Lei Complementar nº.
213/2009, de 26/09/2009, do Plano Diretor
Municipal, CONVOCA os secretários municipais; servidores
municipais, representantes das entidades e órgãos da
administração direita e indireta deste município; conselhos
municipais; associações representativas dos vários seguimentos
da comunidade; entidades de classes; entidades religiosas;
partidos políticos; imprensa; poderes constituídos e a
população em geral, para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que será
realizada no local, data e horário, abaixo indicado, para a
elaboração, discussão e apresentação dos seguintes
instrumentos orçamentários:
 
- Projeto de Lei de alteração do Plano Plurianual-PPA do
quadriênio 2022 a 2025; e
- Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias-PLDO para o
exercício de 2023.
 
LOCAL: Sala de reuniões de licitações da Prefeitura do
Município de Sarandi, localizada na Rua José Emiliano de
Gusmão, ao lado do nº. 575 - Sala 04 -Sobre loja - Centro -
Sarandi-Pr.
 
DATA: 16 de março de 2022 (quarta-feira).
 
HORÁRIO: 14:00 horas.
 
A Audiênca Pública será transmita via web pelo sitio oficial do
Município de Sarandi, Estado do Paraná, através do seguinte
endereço eletrônico: www.sarandi.pr.gov.br, na aba: Salas de
Licitações Transmissão web.
 
PAÇO MUNICIPAL, 14 de fevereiro de 2022.
 
JOSÉ WLADEMIR GARBUGIO
Prefeito Municipalem Exercício
 
ALCIDES FERREIRA
Secretário Municipal de Planejamento 
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