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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA realizada pela
Câmara Municipal de Junqueirópolis em 25 (vinte e cinco) de outubro do
ano de dois mil e dezessete, com início às vinte horas sob a Presidência do
Vereador Elizeu Adriano, secretariado pelos Vereadores Valdir Aparecido
de Oliveira e Gilson de Souza e ainda com a presença dos Vereadores,
Marcos Roberto Ruiz, Anderson Marcos Viana, Rui Domingos da Silva e
Vagner Borges Prates e demais membros da comunidade Junqueirópolense
que deixaram suas assinaturas na lista de presença. Iniciando os trabalhos,
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos os participantes
explicando que participar do processo orçamentário é uma das melhores
formas de exercer a nossa cidadania, porque se pode exercê-la de forma
coletiva, discutindo os problemas e definindo que propostas são mais
importantes para o conjunto da sociedade. Na seqüência, foi dado
conhecimento aos presentes dos projetos de leis complementares nºs
029/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual de
Governo do Município de Junqueirópolis para o período de 2018 a 2021 e
dá outras providencias (PPA); 030/2017, do Poder Executivo, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei
Orçamentária Anual para 2018 e dá outras providencias (LDO); e
031/2017, do Poder Executivo, que Estima a Receita e fixa a despesa do
município de Junqueirópolis para o exercício financeiro de 2018 (LOA),
recebidos e protocolados na Secretaria da Câmara na data de 29 de
setembro de 2017. Na sequência dos trabalhos, o Senhor Presidente deixou
a palavra livre aos presentes para apresentação de sugestões ou de algumas
dúvidas com relação a distribuição dos valores constantes da lei
orçamentária, estimada pelo Poder Executivo em R$-61.500.000,00
(sessenta e um milhões e quinhentos mil reais). Ninguém se manifestando,
o Senhor Presidente comunicou que brevemente estará convocando sessões
extraordinárias para apreciação dos referidos projetos em primeiro e
segundo turno. Na sequência, agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a presente audiência. Para constar, lavrou-se a presente ata, que
achada de conforme, será assinada pelo Senhor Presidente e Senhores
Secretários.

