ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Ata da Audiência Pública para apresentação das
sugestões

ou propostas

para elaboração

da

Lei

Orçamentária do Município de CARIRA para o exercício de
2018 e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária
2018 e PPA – Plano Plurianual 2018 a 2021.

Às 09:30 horas do dia 09 do mês de Agosto do ano de dois mil e dezessete,
na sede da Câmara Municipal de Carira-Sergipe, foi realizada audiência
Pública, reuniram-se representantes de Entidades, e representantes da
Administração Pública e munícipes em geral, tendo como relator o Senhor
José Valmir dos Passos, para receber sugestões e propostas relativas à
elaboração da Lei Orçamentária e apresentação das sugestões ou
propostas para elaboração da Lei Orçamentária do Município de Carira
para o exercício de 2018 e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária
2018 e PPA – Plano Plurianual 2018 a 2021, na forma prevista nos artigos
4º, 5º, 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação
registrada para acesso, divulgação e controle público.

A Secretária de Planejamento e da Gestão, senhora Leilane Bastos da
Hora, dando início à Audiência Pública esclareceu que participam desta
Audiência os cidadãos e associações representativas presentes, conforme
lista de presença anexa, informando ainda que todas as manifestações
serão registradas.
Após exposição resumida do tema da audiência pública efetuada por
Leilane Bastos da Hora, a Secretária franqueou a palavra aos presentes,

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo
nome, informando se representam oficialmente alguma associação e usem
o microfone para gravação de sua manifestação.
Para concluir os trabalhos, o presidente reiterou que todas as
manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das
entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes
serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Planejamento. Esgotada a
pauta e nada mais havendo a ser tratado, a Secretária declarou encerrada
a presente Audiência da qual foi lavrada a presente ata por mim, Mônica
Jaqueline S. Santos, que segue assinada pela senhora Secretária da mesa
diretora, senhora Leilane Bastos da Hora, Secretária e demais interessados
que assim desejaram.

