ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, concedida nos
termos do Edital nº 034/2020-L, em cumprimento aos artigos 281, 282, e com a
alínea “a”, inciso VIII, do artigo 26, do Regimento Interno consolidado, combinado
com o parágrafo único do artigo 48 da Lei Federal nº 101 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), de 04/05/2000, realizada no “Plenário Júlio Arantes de Freitas”, aos
dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.
Excepcionalmente, e em razão da pandemia da COVID-19, a Audiência foi
realizada por acesso remoto, respeitando as normas de distanciamento social
da Organização Mundial de Saúde, e conforme estabelecido na Resolução nº
007/2020. Participaram da referida Audiência Pública o Vereador Newton Dias
Bastos; Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e
Contabilidade e o Vereador Etelvino Nogueira. Presentes também os servidores da
Câmara Municipal: o Sr. Luciano do Espírito Santo, Coordenador Legislativo; a Sra.
Scarlat Janaína Barbosa Varanda, Assessora de Comissões; a Sra. Madeli de Fátima
Figueira, Assessora Técnica Legislativa; a Sra. Amanda Cóllo Daniek, Jornalista. O
Presidente, Vereador Newton Dias Bastos, declarou abertos os trabalhos às 14
horas e 14 minutos, comunicando que foram oficiados todos os Diretores de
Departamento da Prefeitura Municipal para participarem da referida Audiência
Pública, no entanto nenhum representante do Poder Executivo compareceu. O
Presidente da Comissão fez a leitura do Ofício nº335/2020, enviado pelo Poder
Executivo, o qual agradeceu o convite para participar da Audiência, porém explanou
que não seria possível sua participação, pois estão trabalhando com o número de
servidores reduzidos devido à crise enfrentada pelo Município, por conta do COVID19. O Presidente da Comissão esclareceu que a Audiência Pública foi concedida para
apresentação e discussão do Planejamento Orçamentário da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2021. Dando início à exposição do Projeto, o
Presidente passou a palavra à servidora Madeli de Fátima Figueira que fez a
apresentação do Projeto por meio de mídia digital. Em seguida, o Presidente
franqueou a palavra ao Vereador participante que fez comentários e
questionamentos sobre as propostas apresentadas no Projeto em questão. Feita a
apresentação e respondidas as questões formuladas pelos participantes, o
Presidente da Comissão reforçou que tanto a Audiência como o material utilizado
ficariam disponíveis para consulta no site da Câmara Municipal, bem como o Projeto
estaria disponível na íntegra. Finalmente agradeceu a presença de todos,
declarando cumpridas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000, e encerrou
a Sessão de Audiência Pública, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos.
Para constar, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Membros da
Comissão Permanente presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.NEWTON DIAS BASTOS
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