Prefeitura Municipal de Tabatinga
Estado de São Paulo
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ALTERAÇÕES E INCLUSÕES NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO, PPA 2018/2021, LDO E LOA 2021.
Aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2021, atendendo à convocação publicada
no jornal “O JORNAL”, de 08 de janeiro do corrente ano, página 07, a Contadoria Municipal, por
determinação superior, fez realizar nas dependências da Câmara Municipal de Tabatinga, SP, a
presente Audiência Pública de alterações e inclusões nas Leis financeiras do município, incluindo
PPA 2018/2021, LDO e LOA 2021. Iniciando-se as 18 horas, tomaram assento na citada Casa
de Leis, Sra. Fábia Nelise Costa dos Santos, Diretora de Finanças e Planejamento do Executivo,
a presidente da Câmara Mariângela Aravequia Arakawa, os vereadores Jair Paulo Francisco,
Aparecido Messias da Silva, Noemi de Souza Lobo, e a contadora da Câmara Patrícia C. Boschiero. Assumindo a palavra, a Sra. Fábia N. C. dos Santos procedeu uma saudação inicial a
todos os presentes, e iniciou a audiência fazendo a leitura e explicando todas as fichas e recursos
do Projetos de Lei nº 001/2021 que “Dispõe sobre crédito adicional especial e suplementar no
valor de R$ 7.122.448,96 e dá outras providências”. Os créditos a serem abertos são advindos
de superávit financeiro do exercício anterior em todas as fontes de recursos no valor de R$
7.072.448,96, e excesso de arrecadação pela LC 176/2020 no valor de R$ 50.000,00. Terminada
a apresentação, a Sra. Fábia N. C. dos Santos, agradecendo e, deixando a palavra livre para
quem dela quisesse fazer uso, esclarecendo todas as dúvidas e sendo certo que nenhum informe
fora omitido, que foram cumpridas as formalidades legais de sobejo, e que todos os presentes
saíram cientes dos termos da audiência houve por bem determinar seu encerramento, que segue
com a presente ata digita, a qual será afixada no livro de atas, lavrada por mim, Fábia Nelise
Costa dos Santos, por todos assinada e por mim subscrita.
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