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ATA   DA   AUDIENCIA   POBLICA   REALIZADA   NAS    DEPENDENCIAS    DO
PLEN^R]O DA   C^MARA MUNICIPAL, NO DIA 30 DE   NOVEMBRO  DE 2.018,
PARA  A  APRESENTAe^O  A  pOpuLAc^O    E  D]scuss^O  DA  LOA  -  LEI
ORCAIVIET^RIA ANUAL  PARA 0 EXERcic[O DE 2.019.

Aos trinta dias do mss de novembro do ano de dois nil e dezoito, as nove horas e
trinta  minutos,  nas dependencias do  Plenario da Camara  Municipal de lporanga,
site  a Av.  Iporanga,112 -lporanga  -SP.,    em  oumprimento  ao  disposto  nos
artigos 165, pafagrafo 1° e 35, pafagrafo 2° item I das disposig6es transit6rias da
Constituicao   Federal,   promulgada  em  05  de  outubro  de   1.988  e  da   Lei   de
Responsabilidade  fiscal,  para  tratar  dos  programas  da  Lei  Ongamenfaria  Anual
para a exercicio de 2.019, nos termos do que disp6e  a Lei Organica Municipal. 0
senhor ,  Presidente da Comissao Permanente de Economia,  Laerte Mendes deu
inicio  a Audiencia agradecendo a presenca de todos, rea]izando urn breve relato
da funcao de sua comissao ao analicar a proposta da  LOA - Lei Ongamenfaria
Anual, em seguida passou a palavra a  Sra. Cleusa Alves da Siiva , Contadora da
Camara Municipal de lporanga. que fez explanap@es sobre os fundamentos e as
a96es para a elaboragao da LOA, para o exercicio de 2.019.   0 pt]blico presente
na  audiencia  ,  cujo  convite foi  amplamente divulgado atraves de  publicag5o  na
imprensa de cireulaeao local e no sife desta Edilidade.   acompanhou atentamente
as explicac6es da Senhora Cleusa Alves da Si[va,  realizando algumas perguntas
pontuais  que  foram  satisfatoriamente  respondidas  .  A  Contadora  da  Camara,
retomando a palavra e  fez comentarios , sobre Planejamento e observou alguns
pontos     fundamentais     e     aspectos     principais,     citou     aspectos     politicos,
administrativos, econ6micos, confabeis e juridicos.  Na seqoencja, o Presidente da
Comissao  Permanente de  Economia   lalou  sobre  a    impohancia  da  popula9ao
saber  donde  vifao  os  recursos  e  de  que  foma  serao distribuidos,  salientando
quao seria importante a major partieipapao  da comunidade iporanguense.    Para
finalizar o Presidente da Comissao de Economia vereador Laerte Mendes  deixou
a   palavra   livre   aos   presentes   para   criticas,   sugest6es.   Como   nao   houve
manifestagao
agradee
Pinto

senhor   Laerte Mendes,   encerrou a presente audiencia
vez   os   presentes   e.   para   constar,      Edson   Rosa
Secrefario  da  Camara   ,   RG.   15.498.209,   lavrei   a

vai por mim e pelo Presidente Laerte Mendes, assinada.

Presidente da Comissao de Economia


