ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ITAJOBI-SP PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) PARA
O QUADRIÊNIO 2022-2025 E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)
PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte um (14/04/2021) às
dezesseis horas (16:00 h), a equipe técnica de finanças, contabilidade e
planejamento da Prefeitura do Município de Itajobi-SP, em razão da pandemia
do SARS-COV 2 que ainda pendura em nosso pais, fora realizada a presente
Audiência Pública a toda população para elaboração da peça de planejamento
municipal de médio prazo para o período de 2022 a de forma virtual através da
Plataforma Zoom conforme convite veiculado nos portais do município com as
devidas orientações de acesso.
Primeiramente foi explanado que o Plano Plurianual para o quadriênio
de 2022-2025 está de acordo com o disposto no artigo 165, § 1º da
Constituição Federal. Foram explicadas todas as fases do planejamento
municipal e sua importância baseado em metas, objetivos e indicadores. Foi
apresentada a metodologia e forma de critério da previsão de receita e sua
evolução, bem como a importância do equilíbrio entre a previsão das receitas
públicas com a fixação das despesas públicas. Ainda na apresentação da
previsão da receita pública para o quadriênio, foi destacado e demonstrado
fatos que afetam a arrecadação gerando a inadimplência fiscal.
Após a apresentação os técnicos se colocaram à disposição para
sugestões e perguntas sobre a elaboração do projeto de lei. E por fim foi
apresentado o canal disponível no site do município para a participação da
população e comunidade na apresentação de propostas que contemplarão a
elaboração

das

ações

de

governo

disponível

no

endereço

https://www.itajobi.sp.gov.br/elaboracao-ppa-ldo .
Como todos concordaram com a proposta a reunião foi encerrada e para
constar foi lavrada a presente ata que está disponível no site do município.

