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Novo Hamburgo, 31 de agosto de 2022

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo
legislativo, o incluso Projeto de Lei que "Altera a Lei n° 3.311, de 23 de agosto de 2021,
que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022-2025".

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará
integral guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando
nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,
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JUSTIFICATIV A

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras.
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Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo
legislativo para justificar a necessidade de alterar o Plano Plurianual para o quadriênio
2022-2025.

o Plano Plurianual compreende as diretrizes e as metas para o
desenvolvimento humano e econômico do Município. A alteração deste Plano decorre
dos ajustes necessários face às mudanças gradativas nos cenários social, econômico,
político e financeiro do Município.

o cenário prospectado no momento da elaboração mudou drasticamente
e os objetivos traçados devem acompanhar as transformações, havendo necessidade de
ajuste nas diretrizes estratégicas.

Estamos promovendo, de forma transparente, os necessarlOS ajustes e
correções, adequando o PPA às novas recomendações e prioridades sociais, planejando
a alocação dos recursos em conformidade com a nossa realidade econômica e fiscal,
buscando a eficiência e a eficácia da atuação governamental.

Portanto, estas são, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, as
razões que nos levam a submeter o presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre
Casa Legislativa, rogando-se desde já pela apreciação e aprovação desta proposta.

Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará
integral guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando
nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,

FÁTIMA DAUDT
Prefeita


