ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE
JARDINÓPOLIS-SP, REFERENTE À EXPOSIÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, REALIZADA
NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015.
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e quinze, na Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo,
situado na Praça Coronel João Guimarães, nº 60, no Plenário do Poder Legislativo Municipal, com início às
11:15 horas, foi realizada a Audiência Pública em que foram expostos à comunidade o PROJETO DE LEI Nº
041/2015 do Executivo que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, objetivando
propiciar ao público participante a emissão de sugestões e desenvolver discussões acerca do assunto; conforme
edital de convocação que foi devidamente divulgado através da imprensa local e afixado em átrio público para
conhecimento do público em geral. Estiveram presentes à audiência, o Sr. Presidente Cleber Tomaz de
Camargos, os Vereadores Amauri Pegoraro, Antonio Carlos Brigliadori, Fernando Pascoal Saud Fregonezi, João
Ciro Marconi, José Carlos Carvalho, Jose Eduardo Gomes Junior, José Euripedes Ferreira, Lilia Aparecida
Almeida Maturana e Luiz Gustavo de Sousa; bem como, o Procurador Jurídico da Câmara Municipal Dr. Nélio
Pereira Lima Filho e o Assessor de Imprensa do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal Mateus Delfante
Galanti. Na oportunidade, embora o edital tenha sido devidamente divulgado através da imprensa local e afixado
em átrio público para conhecimento do público em geral, não houve a presença de representantes do Poder
Executivo, de bairros, de entidades e de partidos políticos; apenas de um munícipe. Tomando a palavra, o Sr.
Presidente Cleber Tomaz de Camargos deu por aberta a audiência e passou a palavra aos demais paticipantes,
que discutiram as propostas apresentadas pelo projeto. Assim sendo, com anuência dos presentes, manteve-se a
proposta original da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO relativa ao exercício de 2016. Nada mais havendo a
ser tratado e não havendo mais nenhuma pergunta a ser feita e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o
Sr. Presidente Cleber Tomaz de Camargos deu por encerrada a audiência. Para fazer constar em ata, eu,
Demilson Rosseto, Oficial do Departamento de Assistência Técnica Legislativa, lavrei a presente ata de forma
sucinta e resumida; já que a audiência foi gravada na sua integra em áudio e vídeo, cuja mídia de gravação
também integra a presente ata, nos termos do Artigo 118 do Regimento Interno; que vai devidamente assinada
pelo Sr. Presidente e pelos demais presentes. Jardinópolis, 10 de agosto de 2015.

