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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO PLENÁRIO DA  
CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 07 DE  DEZEMBRO  DE 2.017,   PARA A 
APRESENTAÇÃO À POPULAÇÃO  E DISCUSSÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL  PARA O EXERCÍCIO DE 2.018. 
  

 

 

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, nas 

dependências do Plenário da Câmara Municipal de Iporanga, sito a Av. Iporanga, 112 – 

Iporanga – SP.,  em cumprimento ao disposto no artigo 165º, parágrafo 1º e 35º, 

parágrafo 2º item I das disposições transitórias da Constituição Federal, promulgada em 

05 de outubro de 1.988 e da Lei de Responsabilidade fiscal, para tratar dos programas da 

Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2.018, nos termos do que dispõe  a Lei 

Orgânica Municipal. O senhor Laerte Mendes deu inicio  a Audiência Pública 

agradecendo a presença de todos, realizando um breve relato sobre a analise  da 

proposta da LOA pela Comissão Permanente de Economia da Câmara Municipal de 

Iporanga da qual é Presidente, juntamente composta pelos  Vereadores André Luiz 

Furquim que ocupam o cargo de Relator e finalmente pelo Vereador Sidnei Rocha que 

exerce o cargo de Membro, em seguida o Sr. Presidente Laerte Mendes passou a 

palavra a  Sra. Cleusa Alves da Silva , Assessora Contábil da Câmara Municipal de 

Iporanga, que fez explanações sobre os fundamentos e as ações para a elaboração da 

LOA, para o exercício de 2.018.  O público presente   na audiência , cujo convite foi 

amplamente divulgado através de publicação na imprensa de circulação local,  

acompanhou atentamente as explicações da Senhora Cleusa Alves da Silva, realizando 

algumas perguntas  que foram satisfatoriamente respondidas . A Assessora Contábil da 

Câmara, retomando a palavra e  fez comentários , sobre Planejamento e observou alguns 

pontos fundamentais e aspectos principais, citou aspectos políticos, administrativos, 

econômicos, contábeis e jurídicos. Na seqüência, o Presidente da Comissão Permanente 

de Economia  falou sobre a  importância da população saber donde virão os recursos e 

de que forma serão distribuídos, salientando quão seria importante a maior participação  

da comunidade iporanguense.   Para finalizar o Presidente da Comissão de Economia 

Vereador Laerte Mendes  deixou a palavra livre aos presentes para críticas, sugestões. 

Como não houve manifestação alguma o senhor  Laerte Mendes,  encerrou a presente 

audiência agradecendo mais uma vez os presentes e, para constar, eu,  Edson Rosa 

Pinto, _________________ , RG. 15.498.209, lavrei a presente ata, que vai por mim e 

pelo Presidente Laerte Mendes , assinada. 

 

 

 

LAERTE MENDES 
Presidente 

 


