ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 28/09/2016
Apresentação/Discussão da Proposta da Lei Orçamentária para
Exercício de 2017

Art. 48 - § Único - L.C. 101/2000
Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezesseis
(28/09/2016), às dezesseis horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Iperó
(Sala de Licitações), sob o comando da Secretária Municipal de Administração e
Finanças, Senhora Vera Lúcia Rosa Fernandes, realizou-se a audiência pública para
dar cumprimento às determinações legais contidas na Lei Complementar nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), contando com a presença de munícipes e
funcionários municipais que assinaram a lista de presença anexa à presente ata.
Primeiramente a Sra. Vera Lúcia agradeceu a presença de todos e passou a fazer a
apresentação dos anexos das receitas estimadas, bem como das despesas que
compõem a proposta orçamentária para o exercício de 2017, tecendo alguns
comentários e esclarecimentos, sobre dúvidas apresentadas pelos presentes.
Salientou, que a presente proposta foi elaborada tendo a visão econômica de nossos
dias, pois os fatores que atualmente determinam o temor do agravamento da crise
política/econômica/fiscal, poderão certamente ter reflexos na economia local do
Município de Iperó no exercício de 2017. Salientou também que, as audiências
públicas realizadas pela Administração Municipal, têm como objetivo atender ao
princípio da transparência, bem como incentivar cada vez mais a participação popular
nos projetos apresentados pelo Poder Executivo Municipal. A Sra. Secretária disse
ainda que, a Administração Municipal procura atender em todos seus requisitos à Lei
de Responsabilidade Fiscal, que se constitui no principal instrumento regulador da
contas públicas do país, e que essa audiência pública revela com clareza o
compromisso deste governo com a disciplina e a seriedade dos recursos públicos.
Não tendo mais nada a declarar e como ninguém mais quis se manifestar, dando-se
por satisfeitos com as explicações da Sra. Secretária Municipal, foi dada por
encerrada a audiência pública às 17:25 horas. Iperó, 28 de Setembro de 2016.

