
CÁMARA MUNICIPAL DE SARUTA Á
Praça Adolfo Ramos da silva. 5! , Tele Fax (014)3387s1161eCEPIXEAOeuuD

CNP! nªm xxõ.l95/DOOl-DX Snru'aia', Estado de sao Paulo

r a!“

água
ATA DA AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADA PARA APRESENTAR E
DISCUTIR () CUMPRIMENTO DA METAS FISCAIS DO 3”

QUADRIMESTRE DE 2019. DO MUNICIPIO DE SARUTAIÁ. ESTADO DE
sÃo PAULO. EM ATENDIMENTO A0 54" DO ART.9º DA LEI
COMPLEMENTAR NºlOl DE 04 DE MAR) DE 2000 ( LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL),

Aos vinte e um dias do m s de janeiro de dois mil e vinte, as 1930 horas. no
Plenario da Câmara Muni pa] de Sarutaiá, Estado de sao Paulo, atendendo a

convocação do Sr, Presidente da camara Munieipal .Senlror Paulo Rogerio de

Castro, e perante aos vereadores da Legislativo e membros da Comissão de
lustiça e Redação, com Edital publicado no JORNAL “FOLHA DE PTRAJU':
ediçao do dia 18 de janeiro de dois mil e vinte, folha ls, reuniram-se em
audieneia pública membros do Poder Legislativo e do Poder Execulivo e demais
presentes. que assinam a presente ata, com o objetivo de apresenrar e discutir o
cumprimento das metas nsoais relativas ao :º quadnmesrre de 2019, tudo em
atendimento ao 5 4“ do Art.9“ da Lei Complementar nªlDl, de 04 de maio de
2.000 < Lei de mpousabilidadc Fiscal) . Dando inieio aos trabalhos o vereador
Paulo Rogerio de Castmr presidente da camara Munieipal de Sarutaia inieiou os
lmbalhus abrindo a audiência publira saudando os presentes. agradeceu a
panicipação de todos, fez uma breve explanação sobre o ato aresenre, que faz

parte da transparência exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ato
primordial para boa administraçao. Ato continuo passou a palavra aos
vereadores José Wilson Sampaio de Carvalho e Lui1 Henrique Vilariço membros
da Comissão de Finanças e OIçamenIo. que agradeceram o presenea de todos e a
inieiativa de publicidade dos atos do Legislativo, salienlando a importanei da
participação da populacao nessas audiencias. foi passado a palavra o Sr. Juão
Roberto Bragança, assessor da Prefeitura Municipal, e ao Sr, Bruno Sanches
Rocha contador da Prefeitura Municipal de Sarutaia que explanou sobre as
metas fiscais do tereeiro quadrimestre da Receita Despesa, Analise de resultado
bruto da Execução Orçamentaria, Resultado Primario, Resulrado Nominal e

Montante da Divida apresentando os valores auferidos e as justificativa de eada
uma das metas e indices aplicados na saúde educação e fUNDB, Magistério
Despesas de Pessoal. Precatórios. Restos a Pagar, conforme relatórios do sistema
contabil da Prefeitura Municipal Aberta resentes. o assessor João
Roberto Bragança e o Contador o Sanches Rocha.
dos presentes. Ninguem in endo uso da palavra e

solameram as dúvidas
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