Aos 26 dias do mês de julho de 2021, às 19 horas e 30 minutos, na sala das sessões
“Dorival Borsari”, em sua sede sita à Rua Barão do Rio Branco nº 765 – Centro. A Câmara
Municipal de Jaboticabal, por meio da Comissão de Finanças e Orçamento, de acordo com
o parágrafo único, art. 48, da lei complementar nº 101/2000, que dispõe sobre a
transparência na gestão fiscal, realizou a Audiência Pública com a finalidade a discussão
do projeto de lei nº 61/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de
Jaboticabal para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências – PPA. Em virtude da
necessidade de distanciamento social, por conta da covid-19, a audiência foi realizada de
forma virtual, transmitida pelo site oficial deste Poder Legislativo e pela página da Câmara
no Facebook. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Ronaldo
Peruci fez a abertura da Audiência Pública, agradecendo aos demais membros da
comissão de finanças e orçamento: vereadora Profa. Paula Oliveira Faria e Vereador
Gilberto de Faria, vereador este que justificou sua ausência na audiência. Agradeceu
também, a presença da Sra. Thais Creolésio, membro da comissão de elaboração desta
peça do orçamento municipal, que gentilmente fez a apresenção da matéria em discussão.
Estendeu os agradecimentos aos internautas que acompanhavam de forma virtual,
transmitida pelo site oficial deste Poder Legislativo e pela página da Câmara no facebook.
Na sequencia, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Ronaldo,
convidou a Sra. Thais Creolésio para realizar a apresentação do Projeto de Lei nº 61/2021.
Feita a apresentação pela Sra. Thais, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
passou a palavra à vereadora Profa Paula para considerações a respeito das emendas
apresentadas por ela ao Projeto de Lei nº 61/2021. Após, a palavra foi dada à vereadora
Val Barbieri, que também fez esclarecimentos sobre a emenda que apresentou ao Projeto
de lei nº 61/2021. Ato contínuo, o vereador Ronaldo Peruci, esclareceu a dúvida da
internalta Raquel sobre a ausência de público no formato presencial e finalizou a audiência
pública agradecendo a presença de todos. E para constar foi lavrada esta ata que eu,
Silvia Cristina Mazaro Fermino, Agente Legislativo, digitei, dou fé e será assinada pelos
membros da comissão, presentes na audiência pública.
Jaboticabal, 26 de julho de 2021.
___________________________
RONALDO PERUCI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO

PROFA PAULA FARIA
MEMBRO DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO
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ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 61/2021,
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – PPA.

____________________________
VAL BARBIERI
VEREADORA
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