
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PPA- PLANO PLURI 

ANUAL 2018-2021, APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA LDO - LEI 

DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018, E LOA – LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL. 

 

Aos quinze dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete, às quatorze 

horas, nesta cidade de Cláudia, Estado de Mato Grosso, na Sala de Sessões da 

Câmara Municipal, sito a Avenida Gaspar Dutra s/nº, foi realizada a 

Audiência Pública para discussão do PPA – Plano Pluri-Anual para 

2018/2021, da  apresentação e discussão da LDO - Lei de Diretrizes 

orçamentárias e LOA-  Lei orçamentária Anual para dois mil e dezoito. A 

Presente audiência Pública foi aberta e pelo Presidente da Câmara Municipal 

Marciel Pereira Ricarte que fez a abertura dos trabalhos e destacou a 

importância de se estabelecer as metas para a gestão pública do Município, o 

Presidente também fez uma breve explicação sobre a LDO e a LOA.  A Seguir 

a Audiência Pública foi coordenada pela Assessora de Projetos da Prefeitura 

Senhora Maria Inez Ferlin, e pelo contador da Prefeitura Senhor Adenor 

Burille, que através de data show apresentaram o PPA e após discutido 

passou-se a discussão da  LDO e LOA para 2018 ao Público presente que se 

fez representar pelos Munícipes e representantes de Entidades, Associações, 

Sindicatos e Clubes de Serviço de nosso Município e vereadores do 

Legislativo. Os representantes do Sindicato Rural de Cláudia (patronal) e do 

Núcleo da Aprosoja no Município, solicitaram a inclusão de implantação de 

curvas de nível de micro-bacias nos programas do PPA. Após amplamente 

analisadas e discutidas com a sociedade presente foram consideradas ideais 

para o desenvolvimento da sociedade e do município.  Da mesma forma a 

sociedade fez uma avaliação das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para 2018. Após amplos debates e 

esgotadas as discussões a Audiência Pública foi encerrada. Eu Eloi Muck 

Diretor Administrativo do Legislativo fui presente e lavrei a presente ata que 

após lida e achada conforme vai assinada por presentes a esta Audiência 

Pública que assinaram o livro de presenças, Cláudia, Estado de Mato Grosso. 

 

   


