
MUNIciplo  DE  S0BRAL

ATA DA AUD]fiNccrfi ¥g5g]cx«L»E':czpO"*dLCE£3£¥z£ NO  LOL,00,  DO 30
QUADRIMESTRE DE 2021, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 480  DA LRF,
REALIZADA  NA  SALA  DAS  COMISS6HS  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE
SOBRAL, NO DIA 25 DE FEVEREIRO 2022.

Aos vinte e  cinco  (25)  dias  do  mss  de  fevereiro  de 2022,  as  10:00  horas,  na  Sala  das

.T\                Comiss6es, esteve reunida a camara Municipal de sobral, de forma hibrida de acordo

com o  art.  8°  da Portaria  n°  748  de 02  de fevereiro  de 2022,  sob  a presidencia do  edil

Vicente  de  Paulo  Albuquerque,  a  fim  de  debater  a Lei  Complementar  n°  101/00,  3°

Quadrimestre de 2021,  em cumprimento ao artigo 48° da LRF. Estiveram presentes os

Vereadores  Vicente  de  Paulo  Albuquerque,  Alessandra  Ponte  de  Queiroz  Miranda,

Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar.  Compareceram,  representando o Poder Executivo,

os  Senhores (as):  Maria  Socorro Rodrigues  de  Oliveira,  Luis Ramon,  Ana Paula,  Dr.

Celio   Junior,   Jeane.   Dando   inicio   aos  trabalhos,   o   Presidente   Vicente   de   Paulo

Albuquerque  passa  a  palavra  a  Sra.  Maria  Socorro  Rodrigues  de  Oliveira,  a  qual

apresentou  quais  serao  os  dias  e  descontos  para  o  pagamento  do  IPTU  de  2022.

Seguidamente, o Presidente indaga se ainda tera Refis. A Sra. Maria Socorro Rodrigues

de  Oliveira  que  nao  havera  Refis  este  ano.  Fala  da  importancia  do  IPTU  para  o

municipio de Sobral.   Logo ap6s, o Senhor Luis Ramon agradeceu a participacao nesta

Audiencia  Pdblica.  Ato  continuo,  a  Senhora  Jeane  explanou  sobre  as  instru96es  de

transparencias da gestao fiscal, dando ampla divulgagao sobre os planos,  orgamentos e

leis de diretrizes  or9amentalias, presta9ao de contas,  relat6rios resumidos da Execuefro

Orgamentaria e o Relat6rio de Gestao Fiscal e a§ vers5es simplificadas dos documentos

acima citados.  Tamb6m foi feita amostragem e urn comparativo,  em relagao ao mesmo

periodo  entre  os  anos  de  2020  a  2021,  da  receita total,  de  ICMS,  FPM  ISS,  ITBI  e

IPTU e outras receitas e despesas correntes.  Explica o  que  sao as  receitas de servigos`

Em  seguida,  a  Secretina  do  Ongamento  e  Financas  se  disponibilizou  para  responder

ddvidas  acerca  do  as§unto  debatido  na  presente  Audi6ncia  Pdblica.  Ato  continuo  o

Senhor Luis Ramon discorreu  sobre o piso  salarial  dos professores  municipais.  0  que
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foi feito pe|os edis vqcq#e"dre"p#o"Xl';Cu'q#u?ee sAl°e?s:gd'ra ponte de Queiroz
Miranda.  Finalizando,  foram  feitos  os  agradecimentos  pelo  valoroso  esclarecimento

sobre a Lei  complementar n°  101/00 do 30  Quadrimestre de 2021,  em cumprimento ao

artigo 48° da LRF,  instrumentos de transpar6ncia da gestao fiscal,  aos quais sera dada

ampla   divulgagao,   inclusive   nos   meios   eletr6nicos   de   acesso   pdblico:   os   planos,

or9amentos  e  leis  de  diretrizes  orgamentdrias,  as  prestap6es  de  contas  e  o  respectivo

parecer pievio e relat6rios resumidos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente

encerra os trabalhos. Para constar, esta Ata foi lavrada e,  ap6s lida e achada conforme,

Plenario..  Pra9a  Dom Jer6njmo, S/N -Centro -CEP.. 62.010-390
Anexo..  Gerardo Cristino  Menezes -f`ua Conselhejro  Podrigues Junior,  S/N  -CEP:  62.010-445  -Fax   (88) 3677.7641  -Fone..  (88)  3677 7600

www.camarasobral.ee.gov.br


