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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE A LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ANEXOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PARA 2020, E ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021, DO MUNICÍPIO
DE NOVA LUZITÂNIA.
Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às
dezenove horas, no plenário da Câmara Municipal de Nova Luzitânia, sito à Rua José
da Silva Carvalhães n°. 1767, foi realizada Audiência sobre o projeto de lei do
orçamento anual e anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de dois
mil e vinte, e alterações no Plano Plurianual dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um,
cujo chamamento popular foi publicado no jornal "A Voz do Povo", edição de sete a
treze de setembro de dois mil e dezenove. Com a presença da senhora Meire Rosi do
Nascimento, Presidente da Câmara, do senhor Agemyr Aparecido Pereira, Assessor
de Planejamento da prefeitura, da senhora Antônia Regina Martineli Soares, contadora
da Câmara Municipal, demais populares e Vereadores presentes conforme lista de
presença elaborada para este fim. O senhor Agemyr, deu início a audiência pública
explanando sobre os projetos orçamentários para o próximo exercício, foi questionado
sobre os repasses que são feitos da prefeitura para entidades filantrópicas e depois
explicou como são feitas essas prestações de contas. Foi questionado sobre as
diferenças entre o orçamento para 2019 e o orçamento para 2020, explicou que há
previsão de ampliação e reforma do Paço Municipal, reforma da casa da agricultura,
instalação de fonte luminosa e aquisição de terrenos para disponibilizar o espaço para
indústrias. Não havendo mais questionamentos encerrou-se a audiência pública. Para
constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada
pelos presentes relacionados acima. Nova Luzitânia/SP, 23 de setembro de 2019.
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