
PREFEITURA MUNICIPAL 

PITANGUEIRAS 
Vivendo melhor corn urn novo tempo 

ATA DA AUDIENCIA PUBLICA DE 29 DE SETEMBRO DE 2015, EM 
2 ATENDIMENTO AO ARTIGO 9° DA LRF 101/2000 - 2° QUADRIMESTRE DE 
3 	2015. 
4 Aos vinte e nove dias do mes de setembro de dois mil e quinze, no horario das dezesseis 
5 	horas, no predio da Camara Municipal de Pitangueiras, sito a Rua Espirito Santo n° 110 
6 	- Centro - Pitangueiras/SP, foi realizada a audiencia pfiblica para discutir a avaliacao 
7 das metas do segundo quadrimestre de dois mil e quinze, conforme convite previamente 
8 publicado em jornal no dia vinte e dois de ,setembrotialois mil e quinze e na pagina 
9 	eletronica oficial da murfieipalidade para conhecirn4n 	156pulacao sobre o local e o 

10 tema a ser tratado. A audiencia foi divu 	a ainda em todos os predios publicos do 
11 	municipio, convidando dos os servid • Oblicos a partieiparem. Utilizando-se de 
12 equipamento de projecao de imagens 	•  ao notebook, 	a coordenacao da 
13 	Secretaria Municipal de Fazenda, a Senhorita Daniela Cristirl Rapanello, aguardou 
14 	alguns minutos para dar inicio a apresentacao. Corn a chegada de alguns participantes, a 
15 	audiencia deu-se inicio por volta das dezesseis horas e quinze minutos, corn a 
16 	apres 	da Prestacao de contas referente ao segundo quadrimestre de dois mil e 
17 	quin ,-em ndimento ao artigo 9° da Lei de ResponsabilidadeTiscal, LC 101 de maio 
18 	de 2000. A Secretaria iniciou a apresentacao, expondb a evolucao das principais receitas 
19 em relacao o mesmt per k& dos tres ultimos exercicios: ? Em seguida demonstrou o 
20 	total das rece itas recebidas e das despesas reglizadas no periodo, fazendo uma analise 
21 	com os u  a  os tres nos, demonstrando ainda o resultado oreamentario dos mesmos 
22  perioglEam  exp tas as despesas realizadas por secretaria no periodo e dos ultimos 
23 tree inamo  tam em os projetos e as atividades concluidos e os que estao em 
24 anda -  •  ►  segun o quadrimestre de dois mil e quinze. Apresentou o cumprimento 
25 das 	• 	cais co parando a fixada na LDO e a e cutada ate o p riodo, como 
26 	tambeth . ...icao fi 	ceira, a analise do endividamen 	os principa s4esultados de 
27 	gest 	•  •  .  -ndime tos aos_ limites legais 'de edue 	e, gastos compeAsoal e 
28 F 	 apresentada ainda aos presentes a situacao do municipio no dAUC, 
29 mostrando que o municipio et_i_contra-se rigorosament-ems-dia corn as prestacties de 
30 	contas. Ap6s a apres nta ao, foi aberta a palavra aos presentes para que questionassem 
31 	6 se manifestasseui pos  •  ios se manifestare-7epor encerrada a presehte 
32 	reuniao, onde todos o sresentes assinaram a lista  de presenca e a coordenadora dos 
33 	trabalhos ticou responsa 	•  •  . 	a ata, tal qua 	a reuniao. Assim, a 	ente 
34 	ata segue arquivada junto com a lista de pripenca assinada por todos os present 

est, PirANGuEmPs 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

PITANGUEIRAS 
Vivendo melhor corn urn novo tempo 

Pitangueiras, 29 de setembro de 2015. 

AUDIENCIA PUBLICA 
Artigo 9° § 4° da LC.101/2000 

AVALIACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 
2° Quadrimestre 2015 
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