ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 17/08/2017
Apresentação/Discussão da Proposta do Plano Plurianual – 2018-2021

Art. 48 - § Único - L.C. 101/2000
Aos dezessete dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezessete (17/08/2017),
às quinze horas e trinta minutos, 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) em seu art. 48, § único - 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 do Plano Plurianual para o quadriênio de 20182021, tecendo alguns comentários e esclarecimentos, sobre dúvidas apresentadas
pelos presentes. Salientou, que a presente proposta foi elaborada tendo a visão
econômica dos dias atuais, pois os fatores que atualmente determinam a provável
retomada do crescimento da economia brasileira, certamente terão reflexos na
economia local do Município de Iperó no período de execução do PPA. Salientou
também que, alguns programas foram criados, para melhor atender aos macroobjetivos da atual Administração, bem como outros foram extintos. Disse ainda 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 observou ainda que, a Administração Municipal procura atender em
todos seus requisitos à Lei de Responsabilidade Fiscal, que se constitui no principal
instrumento regulador das contas públicas do país, e que essa audiência pública
revela com clareza o compromisso do governo municipal 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 16:45 horas. Iperó,
17 de Agosto de 2017.

