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Câmara de Vei.eadores de Jeremoabo
Estado da Bahia
CNPJ: 02.096.288/000] -75

Rua Porfirio da Costa Borges, s/n -Centro --Jeremoabo-BA.
CEP: 48.540-970 Fone: (Oxx75) 3203-24..t8.

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO. 20 QUADRIMESTRE DE 2018
Aos vinte e sete djas do mês de setembro, ano de dojs mH e dezoito, às 10h
no Plenário da Câmara Municjpal de Vereadores de Jeremoabo/BA, a Audiência

Pública concernente ao segundo quadrimestre, referente ao ano de dois mH e
dezoito, em atendimento ao disposto no artigo 90 do §40 da Lei Complementar no
301/00.

A audiência foi apresentada pelo Controlador Geral do Munici'pio, o senhor

Flávio Ricardo de Queiroz, com o objetivo de esclarecer e Atender os Pressupostos
Básjcos da Lei de Responsabmdade L-jscaL ou seja, a Transparêncja Fiscal da

Gestão.

Fora apresento o orçamento do exercício do ano de 2018, bem como a
execiição das receitas (acumulado do 20 Quadrimestre), e apresentado resumo

dessa execução, e posterjormente explanados o superávit e déficit, decorrentes das
De`c,`pesas orçamentárias.
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Nac!a mais havendo a ser tratado, foi lavrada Ata que será assinada por este

que c subscreve, Victor Lamy Cardoso Santos, Assessor Jurídjco da Prefejtura
Municipal de Jeremoabo, e demais presentes no ato supracitado.

Jeremoabo/BA, 27 de setembro de 2018.
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