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AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ARAIOSES -MA 

SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2021 
 

 

Prefeitura Municipal de Araioses Realiza Audiência Pública Referente a 

Execução Orçamentária do Segundo Quadrimestre do exercício 

financeiro de 2021. A gestão do Prefeita Luciana Marão Felix, do 

Município de Araioses, tem dado uma atenção especial a transparência e 

publicidade dos gastos públicos, em cumprimento à Lei de 

responsabilidade fiscal, a Prefeitura apresentou em audiência pública 

realizada na Câmara Municipal, na tarde desta segunda feira,  dia 08 de 

novembro de 2021, os relatórios da execução Orçamentária  e gestão 

fiscal referentes ao segundo quadrimestre deste ano, onde foi explanado 

aos munícipes presente, que conforme determinação da Prefeita Luciana 

Marão Felix, o município vem cumprindo os percentuais de gasto com 

pessoal, saúde e educação, conforme estabelece LRF que este é um 

compromisso da gestão, prezar sempre pela transparência e bem estar da 

População de Araioses. Aos 08 dias do mês de novembro de 2021 (Aos 

oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um), às 

14h30min (quatorze horas e trinta minutos), no Plenário da Câmara 

Municipal de Araioses, reúne-se os munícipes, para avaliação do 

cumprimento das metas fiscais referentes ao 2º quadrimestre de 2021, 

conforme disposto no art. 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº. 

101/2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Em ato 

contínuo a foi feita a demonstração do Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2021 

(maio, junho, julho e agosto), elaborados em conformidade com 

disposições legais contidas na Lei Complementar nº. 101/2000. O técnico 

responsável pela demonstração dos Relatórios, após a explanação. A 

sessão se deu por encerrada,  da qual é lavrada a presente ata, lida, 

aprovada, assinada e encaminhada para publicação e transcrição nos 

canais. Araioses - MA, 08 de novembro de 2021 
 

LUCIANA MARÃO FÉLIX 

PREFEITA MUNICIPAL 
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