
 

 

Of. nº      /2020 - Gab.Pref.    Vila Nova do Piauí-PI,                                 de 2020. 
 
  
 
 
 
Sr.  Presidente,  
 

Ao tempo em que cumprimentamos, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa o 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e seus anexos, conforme 
exigência na Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal 

  
Como se não bastasse os enormes desafios que já superamos, infelizmente começamos a 

enfrentar o maior desafio á saúde pública com o Corona vírus. Algo nunca imaginado e nem vivido 
aqui e em nenhum outro lugar no mundo. Essa terrível pandemia está nos mostrando as fragilidades.  

Portanto, as prioridades e metas para 2021 será encontrar um novo caminho, arcando com 
todas as responsabilidades e compromissos de reconstruir a economia, fortalecer o pequeno 
comércio local para gerar emprego e esperança para os munícipes. Devido esse momento que 
estamos vivenciando, e as enormes mudanças ocorridas nas finanças públicas e nos demais setores, 
foram necessárias o apreciar mais apurado na elaboração do projeto de lei LDO para 2021, 
aguardando normatização das Medidas Provisórias, Notas Técnicas, Leis complementares dentre 
outros para que pudéssemos chegar a um denominador comum, melhor para o próximo exercício. 

Diante do cenário atual, alguns procedimentos tiveram que ser antecipados, e/ou, adiados 
dentre eles o projeto de lei ldo para 2021, que agora após todas as normatizações executadas ate o 
momento, trouxe mais clareza para sua execução. 

E por esse motivo pede-se uma sessão de urgência a essa casa legislativa, para apreciação e 
aprovação da mesma o quanto antes. 

    

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e considerado apreço. 

Atenciosamente, 
 
 
 

Edilson Edmundo de Brito 
Prefeito Municipal 

 
 
Ilmo Sr. 
 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova do Piauí 
Câmara Municipal de Vila Nova do Piauí 
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