Prefeitura Municipal de Tabatinga
Estado de São Paulo
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ALTERAÇÕES NAS LEIS FINANCEIRAS PPA, LDO e LOA
2021.
Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2021, atendendo à convocação publicada no jornal “O
JORNAL” de 25 de junho do corrente ano, página 07, a Contadoria Municipal, por determinação
superior, fez realizar Audiência Pública de ALTERAÇÕES NAS LEIS FINANCEIRAS PPA, LDO
e LOA 2021, nas dependências da Câmara Municipal de Tabatinga. Iniciando-se as 14 horas, a
diretora de finanças e planejamento do executivo, Fábia Nelise Costa dos Santos, cumprimentou
a presidente da Câmara Municipal Mariângela Aravequia Arakawa e as participantes, Taciane
Ap. Bueno da Silva, Patrícia Cristina Boschiero, Liliam C. Silva Murgolo, dando sequência à audiência apresentado o Projeto de Lei nº 015/2021 que “DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 137.500,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” e autoriza a
contadoria municipal a proceder à devida adequação na Lei que aprovou o Plano Plurianual do
município para o quadriênio 2018/2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2021, de acordo com a unidade orçamentária 02 13 01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS funcional programática 04.122.0020.1020.0000 OBRAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, Ficha: 257 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, fonte de recurso 01 TESOURO. Trata-se de obra para
reforma do Velório do Distrito de Curupá que será realizada com recursos próprios do tesouro
por superávit financeiro do exercício anterior. Terminada a apresentação, a Sra. Fábia N. C. dos
Santos, agradeceu, deixando aberta a palavra para eventuais dúvidas e para quem dela quisesse
fazer uso, e não havendo manifestação, deu por encerrada a sessão, certa que nenhum informe
fora omitido, que foram as formalidades legais cumpridas de sobejo e que todos ficaram cientes
dos termos desta audiência, que segue com a presente ata digitada, a qual será afixada no livro
de atas, lavrada e subscrita por mim, Fábia Nelise Costa dos Santos.
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