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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE 
PARANAPUA/SP, REALIZADO NO DIA 26/09/2022 A PARTIR DAS 10:30H. 
 
 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de 2022, a partir das 10:45h 
no prédio da Câmara Municipal de Vereadores deste Município, deu início a 
audiência pública, com os membros que assinaram a lista de presença em 
anexo, para discussão e elaboração do projeto de Lei do Orçamento Municipal 
– LOA  do exercício de 2023, em atendimento aos termos do convite e da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Inicialmente o Sr. José Carlos Roda, Assessor contábil 
da Prefeitura, representante da empresa JCR Assessoria Contábil, agradeceu a 
presença de todos e teceu sobre a importâncias da população na elaboração 
das peças de planejamentos, inclusive explicando detalhadamente cada uma 
delas. Comentou que embora a população não estava presente em grande 
número, estava representada pelos vereadores ali presentes. Após passou a 
expor sobre a LOA/2023 juntamente com seus programas e ações propostas 
para o município de Paranapuã/SP, no exercício de 2.023, em cumprimento ao 
artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente ao que determina a 
Constituição Federal e a Lei nº 4.320,/64. A explanação iniciou-se  pela 
demonstração das propostas contidas na minuta do projeto do orçamento para 
2.023, as ações previstas nos anexos da proposta da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2.023 e do Plano Plurianual do período de 
2022 a 2025, explicando que as peça de planejamento tem estar compatível uma 
com a outra. Após o pronunciamento do Sr. José Carlos Roda, deixou franca a 
palavra para quem quisesse fazer uso. Os presentes fizeram algumas perguntas 
sobre o que fora apresentado que prontamente foram esclarecidas, justificando 
que houve um amento considerável na proposta orçamentária para 2023 em 
detrimento ao de 2021 em razão da alta da inflação em especial, sendo estimado 
uma receita de R$32.600.000,00 para o município, abrangendo Prefeitura, 
Câmara e Iprem. Em seguida, satisfeitos com a explanação apresentada, 
agradeceu novamente a presença de todos. Nada mais a ser tratado, encerrou 
a presente reunião. Do que para constar, foi lavrado a presente ata que vai 
assinada por mim _________,(José Carlos Roda) após lida e achada conforme. 
 
 


