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ATA  DA  AUDIENC[A  POBLICA  REALIZADA  NAS  DEPENDENCIAS  DA  C^MARA
MUNICIPAL,   NO   DIA   21   DE   JUNHO   DE   2.018,   PARA   A   APRESENTAC^O   E
DISCUSS^O DO PROJETO DA LEI 016/2018 QUE DISP6E SOBRE AS DIRETRIZES
ORCAMENTARIAS PAFtA 0 EXERciclo DE 2.019.

Aos vigesimos primeiros dias do mss de junho do ano de dois mil  e dezoito,  as nove
horas,  nas  dependencias  do  P]enario  da  Camara  Municipal  de  lporanga,  situada  na
Avenida lporanga,112 -Iporanga T SP„   em oumprimento ao disposto nos artigos 165,
pafagrafo  1°  e  35,  pafagrafo  2°  item  I  das  disposig6es  transit6rias  da  Constituigao
Federal,  promulgada  em  05 de outubro de  1.988  e da  Lei  de  Responsabilidade fiscal,
para tratar dos programas da Lei de Diretrizes Orpemenfarias para o exercicio de 2.019,
referente  ao  Projeto  de  Lei  016/2018,  nos  termos  do  que  disp6e  o  contido  na  Lei
Organica  Municipal  de  lporanga.  0  Senhor  Laerte  Mendes,  Presidente  da  Comissao
Permanente  de  Economia,     abriu  a  audiencia  agradecendo  a  presence  de  todos.
Comecou em sua fala,  de forma clara.   com  uma fapida explanapao da  LDO - Lei  de
Diretrizes  Orcamenfarias  e  da  fungao  de  Sua  Comissao  de  Economia  e  de  suas
atribui§5es.   Em  seguida  passou  a  palavra  para    a  Assessora  Confabil  da  Camara
Municipal de lporanga, Cleusa Alves da Silva, que  fez explanap6es   relativas ao Plano
Plurianual donde foram extraidas as propostas principais para a elaboracao do presente
Projeto de Lei 016/2018, que Disp6e sobre a LDO -Lei de Diretrizes Ongamenfarias.  Em
seguida,   falou   dos   principios   oreamenfarios:   iinidade,   universalidade,   anualidade,
exclusividade, clareza, especificaeao,  nao afetapao da reoeita e publicidade, falando de
forma clara  para que todos pudessem compreender a materia em  pauta. A Assessora
Confabil fez comentarios ,  sobre Planejamento e observou alguns pontos fundamentais
e aspectos principais, citou aspectos politicos, administrativos, econ6micos, confabeis e
juridicos.   Na  seqoencia,   falou  da  impoTfancia  da  populacao  saber  donde  virgo  os
recursos e de que forma sefao distribuidos,  salientando quao seria importante a maior
pahicipapao  da comunidade iporanguense nessse processo. Foi demonstrada de forma
sistematica  a origem  e a  previsao dos recursos para o exercicio de  2.019,  mostrando
todas as tendencjas e provisoes.    Para finalizar o senhor Laerte Mendes,  Presidente da
Comissao de Economi
Como  nao  h
audiencia

dente

I   deixou a palavra livre aos presentes para criticas,  sugest6es.
ifestacao alguma  o senhor Laerte  Mendes encerrou  a  presente

mais  uma vez os presentes e,  para constar,  eu,  Edson  Rosa
RG.15.498.209, lavrei a presente Ata que vai por mim e pelo Sr.

a Comissao de Economia: Laerte Mendes, assinada,

utrfeDEs
Presidente da Comissao de Economia


