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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICíPIO DE ITAJOBI

PARA DEMONSTRAÇÃO DOS PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS REFERENTE

À LEI ORÇAMENTÁRIA (LOA) PARA O EXERCíCIO DE 2017.

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezeseis nas dependências

da Prefeitura do Município de Itajobi, na sala do Núcleo de Apoio Escolar, centro,

nesta cidade de Itajobi-SP, às 15:00 horas, reuniram-se os representantes do

Poder Executivo Municipal e representantes da sociedade itajobiense, objetivando

apresentação e coleta de sugestões no tocante aos programas, objetivos, metas e

ações que irão compor o orçamento do governo municipal para o exercício de 2017,

ora estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, conforme preceitua a

Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, onde consta que a transparência

dos planos, orçamentos e diretrizes orçamentárias será assegurada mediante a

participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de

elaboração e discussão dos orçamentosre planos representando 0, Poder Executivo.

O coordenador contábil senhor José Márcio de Oliveira, abriu a audiência fazendo a

leitura do convite para a presente audiência pública, o qual foi divulgado pelo órgão

da imprensa local nos dias 03 de Setembro e 27 de Agosto no jornal impresso local,

na imprensa falada (rádio), convites para toda população e também disponível no

site da Prefeitura no Iink htttp:RúW ,W!.bNbii.sp.gqv.PItRng -das/1438!C9Dtas-
p -cas,fõl1 r,el1lda-gltullb:lf,€aroa-2017. Para a condução e coordenação dos trabalhos o

Sr. José Márcio de Oliveira, coordenador contábil, que passa a expor para os

presentes que a audiência ora realizada, tem a finalidade de levar a todos os

cidadãos a possibilidade de participação na discussão e coleta de novas propostas,

que irão compor as prioridades e metas de planejamento para a execução

orçamentária no exercício de 2017. Primeiramente, foi definido individualmente as

peças de planejamento municipal, explicando a função e a composição do

Orçamento Municipal. Em seguida evidenciou o equilíbrio fiscal das receitas

previstas e despesas fixadas. Foi explicado com detalhes e por categoria a

composição e a metodologia utilizada na previsão das receitas municipais para o

exercício de 2017, destacando o histórico da arrecadação do IPTU, valor lançado e

arrecadado, evidenciando o elevado percentual de inadimplência. Demonstrando as

principais fontes de arrecadação do município, Fundo de Participação dos Municípios

(FPM) e o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), que por sinal

estão estáveis. O montante demonstrado da arrecadação prevista é de R$

53.250.000,00 (cinqüenta e três milhões, duzentos e cinqüenta mil reais), deste

valor, R$ 47.560.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e sessenta mil reais)

refere-se a unidade Prefeitura, ficando R$ 5.690.000,00 (cinco milhões, seiscentos
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e noventa mil reais) para o Fundo de Previdência do Município, destacando R$

1.300.000,00 ( um milhão e trezentos mil reais) destinados a Câmara Municipal já

incluídos nas despesas da Prefeitura. Em seguida, foi apresentado o custo de alguns

serviços públicos, como coleta do esgoto e distribuição de água, coleta do lixo

domiciliar e hospitalar, manutenção da frota municipal, quantia de atendimentos na

saúde e assistência social ... etc. Em seguida foi executada a leitura de todos os

programas que compõem a proposta do Poder Executivo, bem como suas

prioridades, metas e ações referentes às áreas administrativas, saúde, educação,

assistência social, saneamento, previdência municipal e demais áreas que integram

a Administração Municipal, e seus valores alocados. Após, foi aberto a toda

população presente para as propostas, sugestões e implementações nos serviços

públicos, investimentos e manutenção. Dentre as sugestões, algumas, prontamente

foi elucidadas pelo coordenador contábil, ora de competência da iniciativa privada e

deoutras esferas de governo. Foi colocado que o transporte escolar no bairro Açaí é

realizado 8 vezes por dia (ida e volta), sugerindo que os alunos fossem

remanejados para um único período, evitando assim deslocamentos dos veículos do

transporte escolar. Foi colocada a necessidade de criação de eventos para a

população nas datas comemorativas, dia dos pais, dia das mães e dia das crianças.

Solicitaram a possibilidade da implantação do transporte circular dentro da cidade.

Solicitaram o recapeamento total da ruas. Pediram atenção maior nas estradas

rurais e vicinal da Vila Roberto, justificado que existe em tramitação o convênio

para o recapeamento da vicinal. Solicitam a recuperação do Clube de Itajobi e a

volta de seu funcionamento, justificado que trata de uma entidade particular. Foi

colocado algumas situações de melhoria salarial dos servidores professores da rede.

Foi pedido a construção de um lugar especial para o tratamento e abrigo de

animais. Foi pedido mais médicos com especialização, justificado que cabe o

município a atenção básica e o encaminhamento para as referências quando da

necessidade de média e alta complexidade. Necessidade de mais medicamentos a

disposição da população. A possibilidade de implantação de internet gratuita para

toda população. Solicitaram ações contra a violência e falta de segurança,

justificado que trata de ação do governo do estado, e que o município se empenha

nas ações de base e conscientização. Implementação da guarda municipal. Falta de

emprego. Por fim foram esclarecidas todas as dúvidas e questionamentos

apresentados pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e

quarenta e cinco minutos deu-se por encerrada a audiência pública. Lavrou-se a

presente ata, que após lida e aprovada, foi anexada à lista de presença.
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LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA

08/09/2016 (Quinta-feira) TENDO COMO FINALIDADE A ELABORAÇÃO DA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCíCIO DE 2017.



LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA

08/09/2016 (Quinta-feira) TENDO COMO FINALIDADE A ELABORAÇÃO DA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCíCIO DE 2017.

CONVllrE
Orçam nto

P icipat vo

A Prefeitura do Município de ITAlOBI convida a todos os
munícipes a participarem de Audiência Pública, a ser realizada nas
dependências da Prefeitura do Município de Itajobi, à Rua Cincinato
Braga, n.O 360, no dia 15/09/2015 (Terça-feira) às 15:00 h onde
serão tratados assuntos referente ao processo de elaboração da Lei
Orçamentária Anual - LOApara o exercício de 2016.

GILBERTOROZA
Prefeito


