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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

Aos dezenove dias do mês de agosto de 2022, as 09:30h da manhã no auditório da Secretaria

Municipal de Educação, com a presença do Poder Executivo e Legislativo, Secretários Municipais,

Servidores Público Municipais e demais pessoas da comunidade, foi realizada a Audiência Pública para

discussão da Lei Orçamentária Anua! (LOA), que tem por finalidade estabelecer as despesas e as

receitas que serão realizadas no ano seguinte. Nesta lei, está contido um planejamento de gastos que

define as obras e os serviços que são prioritários para o município, levando em conta os recursos

disponíveis. Compôs-se a mesa. a Secretária Municipal Adjunta de Educação Adriana de Paiva Lima, o

Contador julen Caldas, a vice prefeita Maria Do Carmo Pereira Vieira, a Presidente da Câmara

Municipal de Tutóia Jamilza Neves Baquil Pierri juntamente com o Vereador William Silva do

Nascimento. A Secretária Municipal Adjunta de Educação Adriana de Paiva Lima fez abertura da

Audiência Pública saudando a todos com um “Bom Dia” apresentando aos presentes a importância das

audiências públicas. A Presidente da Câmara Municipal de Tutóia Jamilza Neves Baquil Pierri e o

Vereador William Silva do Nascimento enfatizaram sobre a  importância da presença do poder

legislativo nesta audiência e lamentaram a ausência dos demais vereadores. A vice prefeita Maria Do

Carmo Pereira Vieira, enfatizou e lamentou sobre  a falta da participação da comunidade num evento

tão importante como este, pois agora seria o momento onde todos teriam a oportunidade de expor

suas necessidades e seus anseios. O Contador Julen Caldas apresentou de forma técnica e objetiva a

forma de elaboração da Lei Orçamentária Anual LOA e seu real significado, explicando de forma

geral sobre o sistema de planejamento. Os presentes nesta audiência registraram suas presenças em

lista própria, que segue em anexo. Durante a audiência foram distribuídos ao público presente um

formulário de coleta de prioridades, com objetivo de ouvir da população sugestões para a elaboração

da Lei Orçamentária Anual, onde foi disponibilizado o mesmo formulário de forma eletrônica no site

oficial do munícipio que ficará disponível até o dia 09/09/2022 para que a população possa ter acesso e

participar. A palavra é então colocada à disposição do público presente para possíveis sugestões e

questões. Após serem apresentados todos os comentários, debates e esclarecimentos necessários, o

Sr. Julen Caldas fez suas considerações finais agradecendo a oportunidade a todos que estiveram

presentes e diisse que estará sempre a disposição de todos. Não havendo mais nenhum

questionamento, a presente Audiência Pública foi considerada como devidamente realizada, deu por

encerrada a Audiência.
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Audiência Pública: NS 001 / 2022 Tutóía/MA, 19/08/2022.
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