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ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 12/08/2013, NA SALA DO GABINETE
DO PREFEITO, LOCALIZADO NO PALACETE COMENDADOR HEMÍNIO DE LIMA,
NA PRAÇA NHONHO DE SALLES, 1130 – CENTRO, BARRA BONITA – SP, PARA
TRATAR DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO Nº. 48 DA LEI 101/2000 DE 04/05/2000,
COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE ELABORAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO
PLURIANUAL (PPA) PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017.
Aos doze seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, com início às quinze horas e trinta
minutos, foi realizada na sala do Gabinete do Prefeito, a audiência pública de que trata o parágrafo
único do artigo nº 48, da Lei nº 101/2000 de 04/05/2000, para elaboração e discussão do Plano
Plurianual (PPA) do município da Estância Turística de Barra Bonita – SP, para o quadriênio de
dois mil e quatorze a dois mil e dezessete, cuja convocação foi feita através de comunicado no
Jornal ET-205, edição 1136, de 09 de agosto de 2013. Contando com a presença de diretores,
assessores, munícipes e a imprensa local. A referida audiência púbica foi presidida pelo contador, o
Sr. Francisco Corradi, que fez um breve histórico sobre o PPA, apresentou o projeto de Lei
referente ao PPA quadriênio 2014-2017, demonstrando através de slides em telão para facilitar o
entendimento aos presentes. Houve a leitura do Plano de Intenções e Metas para os próximos quatro
anos descrevendo os programas, as ações e os investimentos por programas de governo. Após a
demonstração dos itens constantes do PPA foi aberto espaço para perguntas e esclarecimentos de
dúvidas aos presentes. Não havendo manifestação,a audiência foi dada por encerrada, tendo fim às
dezesseis horas. Para constar foi lavrada a presente ata que vai por todos assinada em lista de
presença, que faz parte integrante desta, e foi por mim, Paula Cristiane Altran, lavrada e assinada.

