
EDITAL DE CONVITE PARA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA  nº  002/2022 

 
 
   O Prefeito Municipal de CASEIROS-RS, no 
uso de suas atribuições legais, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que às 14:00 horas, do dia 
26 de outubro de 2022, na Camara Municipal de 
Vereadores, localizada na Av. Mário Cirino Rodrigues, 249, 
centro do município de Caseiros-RS será realizada 
audiência pública visando incentivar a participação da 
população nos processos de planejamento  para execução 
das ações públicas visando atender as demandas 
prioritárias da população para o exercício de 2023, 
conforme art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujas 
indicações deverão estar contempladas na lei 
Orçamentária Anual para o exercício de 2023. 
   A AUDIÊNCIA PÚBLICA visa o atendimento 
aos princípios da TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E 
PARTICIPAÇÃO.  
           Maiores informações serão prestadas aos 
interessados no horário normal de expediente da Prefeitura 
Municipal junto a Secretaria da Administração. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CASEIROS-RS, 

20 de outubro de 2022 
 

........................................... 
                                                                                                           LEO CESAR TESSARO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA  

 
   Aos 26 dias do mês de outubro de dois mil 
e vinte e dois, as 14:00 horas, na Camara Municipal 
de Vereadores, localizada na Av. Mário Cirino 
Rodrigues, 249, centro do município de Caseiros-
RS, conforme edital de convocação nº 002/2022 
datado de 20 de outubro de 2022, com a presença 
do Senhor Prefeito Municipal, seus Secretários, 
funcionários, técnicos e outras pessoas 
interessadas, deu-se início à audiência pública para 
atendimento ao estabelecido pelo art. 48, § único, da 
Lei  101 de 04 de maio de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a fim de proporcionar a 
transparência necessária na discusão e elaboração 
da Lei Orçamentária Anual - LOA - para o exercício 
de 2023. O Prefeito Municipal Sr. Leo Cesar Tessaro 
deu início aos trabalhos fazendo uma síntese da 
situação atual do município e resumindo em poucas 
palavras as prioridades para o exercício de 2023, em 
seguida esclareceu o motivo da realização da 
audiência pública e abriu-se espaço para que os 
presentes se manifestassem com perguntas, 
sugestões e dúvidas que foram sendo esclarecidas 
pelos técnicos e secretários presentes e que 
deverão ser consideradas na elaboração da Lei 
Orçamentária Anual para o Exercício 2023. 
Terminados os debates o Prefeito Municipal 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 
a audiência, e para constar, foi lavrada a presente 



ata que vai assinada por alguns dos presentes em 
lista própria. 


