Câmara
rejeita
vetos
do
prefeito a 34 emendas feitas
pelo Legislativo ao PPA e à
LOA
Os vereadores rejeitaram os vetos propostos pelo prefeito José
Luiz Monteiro (PMDB) a 34 emendas feitas pelos vereadores ao
Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 e à Lei Orçamentária Anual
(LOA) 2018. A votação ocorreu na manhã desta segunda-feira
(8/1) em Sessão Extraordinária convocada pelo presidente da
Casa, Abel Franco Larini (PR), o Abelzinho. Apenas o veto à
emenda nº 60 foi mantido a pedido do próprio autor – o
vereador Sebastião Vieira de Lira (PSDC), o Paraíba Car.

Vereadores interromperam o
recesso para ler e votar vetos
do prefeito às emendas
Os ofícios nº 864/17 e 865/17 que tratam dos motivos pelos
quais o Executivo decidiu não acatar as alterações feitas às
peças orçamentárias também foram lidos em Plenário. As razões
versaram sobre problemas considerados técnicos e legais como
ausência de estimativa de custo, planilha e impacto financeiro
e infração à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ainda assim, os vereadores que defenderam voto contrário ao
veto afirmaram que o Legislativo “não iria jogar todo o

trabalho de análise do PPA e a LDO realizado pela Casa no
lixo”. Ao todo, os parlamentares realizaram 14 reuniões para
discutir, ajustar e corrigir o texto dos projetos de Lei.
Aliás, as falhas na elaboração das propostas foi objeto de
ácidas críticas em Plenário.
Abelzinho admitiu ter sido surpreendido com a informação do
veto total às emendas. Os documentos foram recebidos pela
Câmara em 2/1/2018.

Pastor Edimar de Jesus, Caroba
e profª Cris do Barreto
conversam durante a sessão
“Não fomos avisados (com antecedência) desta decisão; mas logo
que fomos informamos resolvemos comunicar aos vereadores e
convocar a Sessão para decidirmos sobre o assunto”, salientou
ao reforçar a autonomia da Casa na análise dos vetos.

Líder do governo, o vereador Edvaldo
de Oliveira Paula (PSC), o Castelo
Alemão,
classificou
de
“inconsequente” a postura da Casa. “O
governo errou sim, no entanto, desta
vez, estava correto ao vetar as
emendas”, garantiu. Segundo ele, não
há condições de tramitação das
emendas, pois juntas elas se tornam
inexequíveis. “O Executivo chamou os
vereadores para conversar e se
comprometeu a executar as ações”,
explicou. A promessa não teve efeito
sobre os resultados da votação.
Agora, caberá à administração municipal viabilizar nova
publicação das Leis Orçamentárias com as respectivas emendas,
conforme autógrafo enviado pela Câmara.
Rejeitaram os vetos os vereadores Abelzinho, Ana Cristina Poli
(PR), a Ana Poli, Cristiane Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris
do Barreto, Edimar do Rosário
(PRB), o Pastor Edimar de
Jesus, Edval Barbosa Paz
(PSDB), o Profº Edval, Paulo
Henrique Maiolino (PSB), o
Paulinho Maiolino, Rafael
Santos Laranjeira (PSB), o Rafael Laranjeira, e Renato Bispo
Caroba (PT).
Votaram majoritariamente pela manutenção dos vetos: Reynaldo
Gregório Junior (PTB), o Reynaldinho, Luiz Fernando Alves de
Almeida (PSDB), o Luiz Fernando, Gabriel dos Santos (PSD) e
Paraíba Car. Castelo Alemão votou pela manutenção dos vetos a
todas as emendas.
Estavam ausentes os vereadores Rogério Gonçalves Pereira
(PSD), o Rogério da Padaria, e Marcelo José de Oliveira (PRB),

o Dr. Marcelo Oliveira, vice-presidente do Legislativo.
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PPA 2018-2021 é aprovado com
31 emendas
O projeto de Lei nº 50/2017 , que dispõe sobre o Plano
Plurianual (PPA 2018-2021), foi aprovado em segunda discussão
e votação pelo Plenário da Casa de Leis durante Sessão
Extraordinária realizada no último dia 15/12. A proposta, de
autoria do Executivo, recebeu 31 emendas sendo 23 de autoria
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vereadores aprovaram PPA com 31
emendas
Se mantidas, as emendas propostas pela Comissão vão permitir a
criação do orçamento impositivo e melhor controle sobre o
cumprimento das metas e execução dos programas do PPA. Já os
vereadores sugeriram a criação de um Centro Esportivo com
pista de atletismo, instalação do Centro de Especialidades, da
Ouvidoria Municipal e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Neonatal e a construção um parque no Jardim Real, entre outras
ações. (Veja tabela abaixo).
A Câmara ainda recebeu oito sugestões de arujaenses para
inclusão no PPA e na LOA. As ideias referiam-se à segurança
pública, plano de carreira para o funcionalismo público e
planejamento urbano.
A Mesa Diretora propôs 12 emendas (as de números 44 a 55/2017)
que tratam de reserva de recursos para despesas correntes da
Casa Legislativa. Para 2018, o orçamento da Câmara deverá
girar em torno de R$ 14 milhões.
As emendas nºs 37, 61, 62 e 66/2017 foram retiradas.

Prefeito e secretários também

foram chamados
pontos do PPA

a

esclarecer

O PPA forma com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a
Lei Orçamentária Anual (LOA) as três principais peças de
planejamento da administração pública e traz as metas e
objetivos estratégicos do município para um período de quatro
anos.
O Plano enviado à Casa foi alvo de críticas devido a uma série
de incorreções e imprecisões identificadas pelos vereadores.
A necessidade de ajustes exigiu a realização de 14 reuniões da
Comissão – três delas com o prefeito José Luiz Monteiro (PMDB)
e secretários municipais. A informação consta do parecer nº
06/2017, elaborado pela relatora Ana Cristina Poli (PR), a Ana
Poli, e acompanhado pela presidente Cristiane Araújo Pedro
(PSD), a Profª Cris do Barreto, pelo vice-presidente Edval
Barbosa Paz (PSDB), o Profº Edval, e pelos membros Edimar do
Rosário (PRB), o Pastor Edimar de Jesus, e Reynaldo Gregório
Junior (PTB), o Reynaldinho. No documento, ela também
apresenta análise de cada uma das emendas e de aspectos
jurídicos e constitucionais da peça, emitindo parecer
favorável ao PPA.
Chamado a dar explicações, o prefeito, nos termos do Parágrafo
Único do artigo 29 da Lei Orgânica do Município, encaminhou ao
Legislativo o ofício nº 709/17 alterando vários dispositivos
do PPA. “A presente mensagem visa complementar as informações
contidas no Anexo III – Planejamento Orçamentário – PPA –
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do
Programa Governamental do referido Projeto de Lei,
esclarecendo em alguns aspectos o conteúdo, as metas, as
justificativas, entre outros”, explicou José Luiz. O documento
também foi lido e aprovado em Plenário.
Para se tornar Lei, o PL nº 50/17 depende agora da sanção do
Executivo.
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Câmara votará PPA e LOA em
Sessão Extraordinária marcada
para esta sexta-feira (15/12)
Os projetos de Lei nº 50/2017 e nº 51/2017 referentes ao Plano
Plurianual (PPA 2018-2021) e à Lei Orçamentária Anual (LOA)
2018, respectivamente,
passarão por segunda discussão e
votação durante a 18ª Sessão Extraordinária convocada pelo
presidente do Legislativo, Abel Franco Larini (PR), o
Abelzinho, para esta sexta-feira (15/12), às 10h45, no
Plenário Vereador João Godoy (Ofício nº 508/17). Também serão
votadas as emendas propostas às leis orçamentárias.
Ainda constam da Ordem do Dia a leitura do projeto de Emenda à
Lei Orgânica nº 02/17, do veto total do Executivo ao projeto
de Lei nº 41/2017 de sua própria autoria, que trata do corte e
supressão de árvores no município, e das emendas ao projeto de
Lei nº 52/2017 que cria a Secretaria de Segurança Pública em
Arujá.
Em segunda discussão e votação entrarão os projetos de Lei de
números 73/2017 e 78/2017 de autoria do vereador Reynaldo
Gregório Junior (PTB), o Reynaldinho. Ambos referem-se à

denominação de ruas.
A mudança de dia e horário das Sessões Ordinárias será pauta
de debate entre os vereadores. Eles discutirão e votarão o
projeto de Resolução nº 07/2017 , que altera o caput do artigo
99 do Regimento Interno e propõe a realização das sessões às
quartas-feiras, a partir das 14h30, e a emenda nº 025/17
proposta ao Projeto. Atualmente, as sessões ocorrem às
segundas-feiras, a partir das 18h.
Por fim, será votado o projeto de Decreto Legislativo nº
13/2017, que concede o Título Honorífico de Cidadão Arujaense
ao ex-vereador Joaquim José de Macedo de autoria do vereador
Rogério Gonçalves Pereira (PSD), o Rogério da Padaria, e
discutido o recurso impetrado pelo vereador Edval Barbosa Paz
(PSDB), o Profº Edval, ao parecer 147/2017 de autoria da
Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de Decreto
Legislativo nº 12/2017.
O recesso parlamentar inicia-se oficialmente no dia 16 de
dezembro.
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Comissão sugere mais controle
sobre metas do PPA e propõe
orçamento impositivo
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária do
Legislativo apresentou nove emendas ao Plano Plurianual (PPA
2018-2021). Uma delas propõe à Prefeitura a instituição de um
Sistema de Monitoramento e Avaliação do PPA e dá ao Controle
Interno a atribuição de avaliar o cumprimento das metas e a
execução do orçamento e dos respectivos programas. A inclusão
deste dispositivo está prevista no artigo 12 do projeto de Lei
nº 50/2017. No artigo 13, por meio de outra emenda (a de nº
68/2017), a Comissão determina às unidades do Executivo a
atualização das informações referentes à execução física das
ações orçamentárias dos programas sob sua responsabilidade
(Veja tabela abaixo)
Já na emenda (70/2017), a Comissão sugere nova redação ao
artigo 15, criando o orçamento impositivo: “O orçamento
impositivo será formado a partir da reserva técnica indicada
na LDO e na mensagem do projeto de Lei do orçamento anual,
pelo desdobramento das programações constantes do anexo do
orçamento impositivo, na forma do artigo 166, parágrafo 9 da
Constituição Federal cujo conteúdo é a reunião das emendas
individuais impositivas, equitativas e igualitárias,
legalmente processadas e parte integrante da Lei do Orçamento

Anual”. No mesmo artigo, como parágrafo único deverá constar:
A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá indicar a reserva
técnica de que trata o caput como parte integrante da reserva
de contingência, respeitando-se os percentuais da receita
líquida de cada destinação.

Cris do Barreto é a atual
presidente da Comissão de
Fiscalização
Orçamentária

Financeira

e

Das 33 emendas lidas durante a Sessão Ordinária de 4/12 e que
deverão ser analisadas pelo Plenário, outras 12 foram
apresentadas por vereadores. A de número 36 sugere a inclusão
no PPA de recursos para construção de um Centro Esportivo com
pista de atletismo na cidade. É assinada de forma conjunta
pelos vereadores Edval Barbosa Paz (PSDB), o Profº Edval,
Edimar do Rosário (PRB), o Pastor Edimar de Jesus, Luiz
Fernando Alves de Almeida (PSDB), o Luiz Fernando, Abel Franco
Larini (PR), o Abelzinho, e Paulo Henrique Maiolino (PSB), o
Paulinho Maiolino.
As de número 37, 38 e 39/2017 foram propostas pelo vereador
Luiz Fernando e referem-se à implementação do Centro de
Atenção Psicossocial (Caps), do Centro de Especialidades
Médicas e da Ouvidoria Municipal.
Sebastião Vieira de Lira (PSDC), o Paraíba Car, é autor das

emendas de números 59 a 65/2017. Elas tratam da contratação de
serviços de motoboy para viabilizar entrega de remédio em
domicílio; construção de vestuários e alambrado no campo do
Cruzeirinho, no Parque Rodrigo Barreto; instalação de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal; criação de subsídio à
passagem de ônibus e destinação de recursos ao programa
Equoterapia (Lei Municipal nº 2952/2017).
O petista Renato Bispo Caroba destina recursos por meio da
emenda nº 40/2017 à criação do Parque Ecológico do Jardim
Real.
A Mesa Diretora da Câmara propôs 12 emendas (as de números 44
a 55/2017) que tratam de reserva de recursos para despesas
correntes da Casa Legislativa. Para 2018, o orçamento da
Câmara deverá girar em torno de R$ 14 milhões.
O PPA passou por primeira discussão e votação em 4/12. Para
ser enviado à sanção do Executivo e tornar-se Lei deverá
passar por novo debate no plenário.
Leia a íntegra das emendas: Emendas
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PPA e LOA são aprovados em 1ª
discussão e emendas lidas em
Plenário
Os projetos de Lei nº 50/2017 e 51/2017 que tratam do Plano
Plurianual (2018-2021) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018,
respectivamente, foram aprovados em primeira discussão e
votação na sessão ordinária de 4/12/2017. Um total de 36
emendas foram apresentadas e lidas em Plenário. As 32
sugestões propostas ao PPA e as quatro feitas à LOA ainda
serão analisadas e votadas pelos parlamentares.

Comissão fez série de reuniões
para
discutir
leis
orçamentárias
O PPA forma com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a
Lei Orçamentária Anual (LOA) as três principais peças de
planejamento da administração pública e traz as metas e
objetivos estratégicos do município para um período de quatro
anos.
O PPA deve conter quatro anexos: Fontes de Financiamentos dos
Programas Governamentais (Anexo I); Descrição dos Programas
Governamentais (Anexo 2); Unidades Executoras e Ações Voltadas
ao Desenvolvimento do Programa Governamental (Anexo 3) e
Estrutura de Órgãos e Unidades Orçamentárias e Executoras
(Anexo IV). Para compreensão das metas deve estar organizado
em programas, projetos, atividades e operações especiais.
Orçamento
Para 2018, Arujá prevê receita de R$ 278,2 milhões. Desse
montante, R$ 101 milhões deverão ser destinados à Secretaria
de Educação; outros R$ 64,2 milhões à Secretaria de Saúde e
Higiene e R$ 26 milhões à Secretaria de Serviços Públicos. A
LOA ou o chamado Orçamento estima a receita e fixa a despesa
para o período de um ano. À Câmara de Arujá caberá o montante
de R$ 14,4 milhões.
Das receitas previstas para o município, cerca de R$ 203,6

milhões referem-se a transferências correntes, ou seja,
oriundas do governo do Estado e/ou União. A receita própria
deve alcançar algo em torno de R$ 90,3 milhões.
Os projetos ainda terão de passar por segunda discussão e
votação.
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Emendas ao PPA e à LOA entram
para leitura na sessão de
segunda (4/12)
As emendas propostas ao Plano Plurianual (PPA 2018-2021) e à
Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018 e acatadas pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária serão lidas na sessão
ordinária desta segunda-feira (4/12). Também deverá ser

incluída na Ordem do Dia a primeira discussão e votação dos
projetos de Lei nº 50/2017 (PPA) e 51/2017 (LOA).

Vereadores discutem e analisam
peças com apoio de especialista
O PPA forma com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a
Lei Orçamentária Anual (LOA) as três principais peças de
planejamento da administração pública e traz as metas e
objetivos estratégicos do município para um período de quatro
anos.
O Plano foi alvo de críticas dos vereadores devido a uma série
de incorreções e imprecisões identificadas pela Comissão de
Fiscalização Financeira nas fichas orçamentárias

Vereadores revezarem-se nas
reuniões sobre emendas e
ajustes nas peças

Chamado a dar explicações, o prefeito José Luiz Monteiro
(PMDB) nos termos do Parágrafo Único do artigo 29 da Lei
Orgânica do Município encaminhou ao Legislativo o ofício nº
709/17 alterando vários dispositivos do PPA. “A presente
mensagem visa complementar as informações contidas no Anexo
III – Planejamento Orçamentário – PPA – Unidades Executoras e
Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental do
referido Projeto de Lei, esclarecendo em alguns aspectos o
conteúdo, as metas, as justificativas, entre outros”, explicou
o chefe do Executivo. O documento também foi lido em Plenário.
O PPA deve conter quatro anexos: Fontes de Financiamentos dos
Programas Governamentais (Anexo I); Descrição dos Programas
Governamentais (Anexo 2); Unidades Executoras e Ações Voltadas
ao Desenvolvimento do Programa Governamental (Anexo 3) e
Estrutura de Órgãos e Unidades Orçamentárias e Executoras
(Anexo IV). Para compreensão das metas deve estar organizado
em programas, projetos, atividades e operações especiais.
Orçamento

Comissão identificou erros e
promoveu ajustes nas peças
Para 2018, Arujá prevê receita de R$ 278,2 milhões. Desse
montante, R$ 101 milhões deverão ser destinados à Secretaria
de Educação; outros R$ 64,2 milhões à Secretaria de Saúde e
Higiene e R$ 26 milhões à Secretaria de Serviços Públicos. A
LOA ou o chamado Orçamento estima a receita e fixa a despesa
para o período de um ano. À Câmara de Arujá caberá o montante

de R$ 14,4 milhões.
Das receitas previstas para o município, cerca de R$ 203,6
milhões referem-se a transferências correntes, ou seja,
oriundas do governo do Estado e/ou União. A receita própria
deve alcançar algo em torno de R$ 90,3 milhões.
Participação
A população participou de forma expressiva do processo de
discussão do Orçamento e do PPA. Além da audiência pública
realizada em 18/11, na qual foram reivindicadas a inclusão de
recursos para criação da Secretaria de Segurança Pública,
ampliação de vagas em creches e escolas, ampliação do número
de médicos, o Legislativo também recebeu sugestões via e-mail.
Foram encaminhados à Comissão, ideias voltadas à melhoria das
ações na área da cultura, planejamento urbano e funcionalismo
público.
Para entrar em vigência a partir de 2018, as peças deverão ser
votadas até dezembro na Casa Legislativa.
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Câmara receberá emendas ao
PPA e à LOA até terça-feira
(28/11)
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária receberá
até o próximo dia 28/11 (terça-feira) sugestões de emendas ao
Plano Plurianual (PPA 2018-2021) e à Lei Orçamentária Anual
(LOA) 2018. Os arujaenses poderão participar do trabalho de
aperfeiçoamento do orçamento da cidade por meio dos canais
oficiais de comunicação da Câmara, enviando suas propostas
para o email: camaraaruja@camaraaruja.sp.gov.br.

Orçamento e PPA estão sendo
analisados pela Câmara
Com participação expressiva da população, o Legislativo
realizou no último sábado (18/11) a audiência pública de
apresentação e discussão do PPA e do Orçamento. Os vereadores
mantiveram as críticas à ausência de metas no PPA e à falta de
clareza quanto às prioridades do governo. A reunião, que
cumpre determinação do artigo 48 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), ainda contou com a presença do prefeito José
Luiz Monteiro (PMDB), secretários municipais, vereadores,
lideranças comunitárias e estudantes.
Entre as reivindicações, foram registrados pedidos para

criação da Secretaria de Segurança Pública, ampliação de vagas
em escolas e creches, aumento do número de médicos nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS), instalação da Sala Rosa para
atendimento a casos de violência doméstica, implementação de
projetos para geração de energia solar e de programa
habitacional.
“A audiência foi positiva, mas não suficientemente
esclarecedora”, reconheceu a presidente da Comissão, Cristiane
Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris do Barreto. Segundo ela, os
vereadores farão esforço concentrado durante toda esta semana
para avaliar as demandas e definir as emendas a serem
apresentada para apreciação do Plenário.
Ana Cristina Poli (PR), a Ana Poli, relatora da Comissão,
também admitiu que faltaram dados. “Teremos de fazer muitas
correções nas peças”. As alterações deverão ser apresentadas
de forma conjunta em nome do Legislativo.
Tanto o PPA quanto a LOA deverão ser votados até dezembro.
Acesse a íntegra do PPA: Plano Plurianual (2018-2021)
Acesse a íntegra da LOA: Orçamento 2018
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Plano Plurianual (PPA) e
Orçamento são lidos durante
sessão extraordinária
Os projetos de Lei nº 50/2017, que trata do Plano Plurianual
(2018-2021), e nº 51/2017 referente à Lei Orçamentária Anual
(LOA) 2018 foram lidos durante sessão extraordinária realizada
na última quinta-feira (16/11) na Câmara Municipal. Agora, os
projetos passarão pelo crivo popular – durante audiência
pública marcada para este sábado (18/11), a partir das 10h – e
depois seguem para apreciação do Plenário.

Comissão
de
Financeira
e
discute PPA

Fiscalização
Orçamentária

O PPA forma com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a
Lei Orçamentária Anual (LOA) as três principais peças de
planejamento da administração pública e deve apresentar as
metas e objetivos estratégicos do município para um período de
quatro anos.
O Plano foi alvo de críticas dos vereadores devido a uma série
de incorreções e imprecisões nas fichas orçamentárias
identificadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária da Casa.
Chamado a dar explicações, o prefeito José Luiz Monteiro
(PMDB) nos termos do Parágrafo Único do artigo 29 da Lei
Orgânica do Município encaminhou ao Legislativo o ofício nº
709/17 alterando vários dispositivos do PPA. “A presente
mensagem visa complementar as informações contidas no Anexo
III – Planejamento Orçamentário – PPA – Unidades Executoras e
Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental do
referido Projeto de Lei, esclarecendo em alguns aspectos o
conteúdo, as metas, as justificativas, entre outros”, explicou
o chefe do Executivo. O documento também foi lido em Plenário.

Sessão
extraordinária
foi
realizada
na
quinta-feira
(16/11)
O PPA deve conter quatro anexos: Fontes de Financiamentos dos
Programas Governamentais (Anexo I); Descrição dos Programas
Governamentais (Anexo 2); Unidades Executoras e Ações Voltadas
ao Desenvolvimento do Programa Governamental (Anexo 3) e
Estrutura de Órgãos e Unidades Orçamentárias e Executoras
(Anexo IV). Para compreensão das metas deve estar organizado
em programas, projetos, atividades e operações especiais.
Orçamento
Para 2018, Arujá prevê receita de R$ 278,2 milhões. Desse
montante, R$ 101 milhões deverão ser destinados à Secretaria
de Educação; outros R$ 64,2 milhões à Secretaria de Saúde e
Higiene e R$ 26 milhões à Secretaria de Serviços Públicos. A

LOA ou o chamado Orçamento estima a receita e fixa a despesa
para o período de um ano. À Câmara de Arujá caberá o montante
de R$ 14,4 milhões.
Das receitas previstas para o município, cerca de R$ 203,6
milhões referem-se a transferências correntes, ou seja,
oriundas do governo do Estado e/ou União. A receita própria
deve alcançar algo em torno de R$ 90,3 milhões.
A LOA deverá ser votada até dezembro de 2017 para ser aplicada
no próximo exercício.
A Comissão de Fiscalização Financeira é presidida pela
vereadora Cristiane Araújo Pedro (PSD), a Profª Cris do
Barreto, e tem como vice-presidente Edval Barbosa Paz (PSDB),
o Profº Edval, Ana Cristina Poli (PR), a Ana Poli, como
relatora e Reynaldo Gregório Junior (PTB), o Reynaldinho, e
Edimar do Rosário (PRB), o pastor Edimar de Jesus, como
membros.
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Atenção:
Programação
de
audiências públicas sobre
Orçamento 2017 é alterada
Foi alterada a programação de audiências públicas sobre a Lei
Orçamentária Anual (LOA) ou o Orçamento Municipal de 2017. As
reuniões previstas para os dias 29/11, no Jardim Leika, e
30/11, na Câmara Municipal foram transferidas para o dia
25/11, próxima sexta-feira, às 18h, na sede do Legislativo.
Ficam mantidas as do Parque Rodrigo Barreto – nesta quartafeira (23/11), na Escola Municipal Hermínia Araki, e do bairro
Mirante – na quinta-feira (24/11), na Escola Municipal Dra.
Zilda Arns, sempre às 18h.

Arujá terá mais de 260,5
milhões de orçamento para 2017
As audiências são realizadas em cumprimento ao inciso I artigo
48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que salienta a
importância da transparência e da participação popular na
definição das prioridades de investimento dos recursos

públicos no município. Além da determinação legal, parecer da
Secretaria Jurídica da Casa reforçou a recomendação aos
vereadores.
A LOA é uma das três peças de planejamento do orçamento
público. As outras são o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO). A responsabilidade pela
elaboração das propostas é da Prefeitura, mas todas precisam
passar pelo crivo do Legislativo.
Assim como ocorreu na LDO, a Câmara aceitará sugestões ao
Orçamento por email. Quem tiver alguma proposta poderá enviála ao endereço emendas@camaraaruja.sp.gov.br para avaliação da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os
vereadores também poderão propor emendas.
O Orçamento de Arujá para 2017 está estimado em R$ 260,5
milhões.
Mais informações, acesse: www.camaraaruja.sp.gov.br.
Conheça o Orçamento na íntegra, acesse: Orçamento 2017
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