CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DE BOA VENTURA DE ,SÃO ROQUE
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ESTADO DO PARANA
CNPJ01.612.908/0001-19

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 - EM 30/09/2014.

DO

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, às 18hOOmin(dezoito)
horas, compareceu na Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do
Paraná, o representante' do Poder Executivo Municipal Senhor Josemar Cesar Miranda,
para fins de apresentar em audiência pública junto à Comissão de Finanças e Orçamento
da Câmara Municipal e demais interessados, os dados relativos à execução orçamentária
do Poder Executivo

Municipal

referente

ao segundo

quadrimestre

do exercício

financeiro do ano de 2014, bem como, demonstração da avaliação do cumprimento das
metas fiscais estabelecidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária na forma que
dispõe o artigo 9°, parágrafo 4° da Lei complementar n". 101/2000 de 04 de maio de
2000 - Lei de Responsabilidade

também pela Resolução n".

Fiscal, regulamentada

06/2006 de 21 de agosto de 2006 da Câmara Municipal.

E ainda a instrução normativa

do TCE Tribunal de Contas do Estado do Paraná n", 036/2009 e a Lei Complementar n"
141/2012. A audiência pública foi presidida pelo presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento da Câmara Municipal, vereador Cezar Ribeiro dos Santos, o qual saudou e
agradeceu a presença de todos e declarou oficialmente aberta a presente audiência
pública,

passando

representante

na sequência

do Poder

a palavra

Executivo

ao Senhor

Municipal,

servidor

Josemar

Cesar

Miranda

indicado

para

fazer

as

demonstrações pertinentes. Terminada as demonstrações pelo representante do Poder
Executivo, o senhor presidente

vereadoras

que

desejassem

deixou a palavra livre aos senhores vereadores
esclarecer

dúvidas

e/ou

questionar

alguns

e

-dados

demonstrados. A seguir o senhor presidente constatando que não havia mais nada a se
tratar, novamente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente audiência pública

solici tan

a lavratura desta presente ata que seguirá assinada pelos presentes. Edificio
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