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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
 
 

A Câmara Municipal de Santa Salete-SP, torna pública a 
quem desse edital vir interessar, que fará realizar a Audiência 
Pública no dia 28 de Setembro de 2017, às 19h00min horas 
no “Plenário “Sebastião Prudente de Moraes”, na Câmara 
Municipal de Santa Salete/SP, sito a Avenida Presidente 
Roosevelt nº. 646, Centro, nesta cidade, com a finalidade de 
discutir o Projeto de Lei nº. 11/2017 30 de Agosto de 2017, que 
“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018/2021 para 
o Município de Santa Salete, e dá outras providências”. 
 
 
 
 

Santa Salete-SP, 11 de Setembro de 2017. 
 

 
 
 
 

 
ROSANA CRISTINA COCHARRO PRETO 

Presidente  
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Ata da Audiência Pública realizada no dia 28 (vinte e 
oito) dias do mês de setembro de 2017 com a finalidade de 
discutir o Projeto de Lei nº. 11/2017 – De 30 de Agosto de 
2017, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 
2018/2021 para o Município de Santa Salete, e dá outras 
providências”. 
 
 “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018/2021 
para o Município de Santa Salete, e dá outras providências”.  

 

 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 19h00min 

(dezenove horas), no Plenário “Sebastião Prudente de Moraes”, Câmara Municipal, sediada na nesta 

cidade de Santa Salete, sob a presidência da Senhora Rosana Cristina Cocharro Preto, Presidente da 

Câmara Municipal de Santa Salete/SP, secretariado pela Senhora, Linda Meiri Batista de Souza, 

reuniram-se às pessoas, cujas assinaturas estão apostas na competente lista de presença que antecede 

esta ata, juntamente com membros do Poder Executivo e Munícipes, provido de assessores e, poder 

legislativo, representantes de segmentos da sociedade, com fim específico de apresentar, avaliar e 

discutir o Projeto da Lei 11/2017 de 30 de agosto de 2017, que “Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período 2018/2021 para o Município de Santa Salete, 
e dá outras providências”. O Plano Plurianual (PPA), previsto no artigo 165 
da Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998  é um 
plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos 

pelo Governo Municipal ao longo de um período de quatro anos. Na seqüência foi feito uma 

breve explanação a respeito do referido Projeto de Lei para os presentes, e após análise do projeto de 

lei, foi demonstrada também programas da Administração Pública Municipal, com seus respectivos 

objetivos e indicadores, custos e metas para as despesas de capital, levou em consideração a situação 

econômico-financeira do Município, que pode ser considerada equilibrada, pois não possui dívida de 

longo prazo – dívida fundada. Cabe ressaltar que na formulação das propostas foram realizadas reuniões 

setoriais, com a participação da sociedade e Audiência Publica na Câmara Municipal, tendo em vista assegurar 

a transparência da gestão fiscal, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000. Ato continuo, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos de forma especial pela 

participação na conduta dos interesses públicos e colocando a disposição para possíveis emendas ao 

projeto em exame, enquanto durar sua tramitação, através do poder Legislativo. Nada mais havendo 

a relatar, para constar, foi lavrada a presente ata que será assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e pela Secretária. Santa Salete – SP, 28 de Setembro de 2017. 

 

 

 

ROSANA CRISTINA COCHARRO PRETO LINDA MEIRI BATISTA DE SOUZA 

                       Presidente                                                Escrituraria  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal_da_Su%C3%AD%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_(Brasil)
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Lista de Presença na Audiência Pública de 28 de Setembro de 2017 - com o objetivo de 
discutir o Projeto de Lei Ordinário nº. 11/2017 – De 30 de agosto de 2017, que  

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018/2021 para o 
Município de Santa Salete, e dá outras providências”.  
 
                       N  O  M  E        ASSINATURA 
 

1 ______________________________________           ______________________________ 

 

2 ________________________________________           ______________________________ 

 

3 ________________________________________ ______________________________ 

 

4 ________________________________________ ______________________________ 

 

5 ________________________________________  ______________________________ 

 

6 ________________________________________ ______________________________ 

 

7_________________________________________  ______________________________ 

 

8 ______________________________________            ______________________________ 

 

9 ________________________________________           ______________________________ 

 

10______________________________________   __ _________________________________ 

 

11_______________________________________   _ _________________________________ 

 

12________________________________________  _________________________________ 

 

13________________________________________   ________________________________ 

 

14________________________________________  ______________________________ 

 

15________________________________________   ______________________________ 

 

16________________________________________   ______________________________ 

 

17________________________________________  ______________________________ 

 

18________________________________________ ______________________________ 

 

19________________________________________  ______________________________ 

 

20_______________________________________    _ _________________________________ 

 

21_____________________________________    ___ __________________________________ 
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22________________________________________  ______________________________ 

 

23________________________________________ ______________________________ 

 

24________________________________________  ______________________________ 

 

25________________________________________ ______________________________ 

 

26________________________________________ ______________________________ 

 

27________________________________________  ______________________________ 

 

28________________________________________ ______________________________ 

 

29________________________________________  ______________________________ 
 

30________________________________________ ___ __________________________________________ 

 

31________________________________________ ___ ___________________________________________ 

 

32________________________________________  _______________________________________ 

 

33________________________________________ ____ _________________________________________ 

 

34________________________________________  _____________________________________ 

 

35________________________________________ ____ ________________________________________ 

 

36________________________________________ ____  _________________________________________ 

 

37________________________________________  ______________________________________ 

 

38________________________________________ ___   _________________________________________ 

 

39________________________________________  ____________________________________ 

 

40________________________________________  ______________________________ 
 

41________________________________________  ______________________________ 
 

42________________________________________  ______________________________ 
 

43________________________________________  ______________________________ 
 

44________________________________________  ______________________________ 
 

45________________________________________  ______________________________ 
 

46________________________________________  ______________________________ 
 

47________________________________________  ______________________________ 
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