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AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE ORÇAMENTO MUNICIPAL 2016 Prefeitura de Iúna
realizou reunião aberta a toda a população na última sexta-feira (09), na Casa da Cultura
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Com o objetivo de apresentar e ouvir a população a respeito dos projetos considerados
prioritários para o município, a Prefeitura de Iúna realizou na última sexta-feira (09), na Casa da
Cultura, uma Audiência Pública sobre o planejamento do Orçamento Municipal para o ano de
2016, cuja previsão estimada é da ordem de R$ 60 milhões.
Durante a audiência, os presentes foram informados sobre os dados referentes ao planejamento
e ao processo orçamentário, dando transparência às diretrizes e aos números que estruturam
as ações da Prefeitura em suas diferentes secretarias.
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?Para o próximo ano, o município replicou o orçamento de 2015 por conta da dificuldade
financeira e, com isso, algumas pastas sofreram reduções de orçamento por conta dessa
crise?, explicou o contador da Prefeitura Municipal, Leonardo Sales.
O vereador José Saloto participou da reunião e ressaltou a importância da realização da
audiência. ?A Prefeitura está de parabéns pela realização de diversas audiências
públicas nos últimos anos, pois essa iniciativa é muito importante para o crescimento do nosso
município. Lamento a pouca participação da população, porque é uma oportunidade para
dar sugestões?, avaliou.

AUTENTICAÇÃO
382d00c0d438fc4380ceb4982cd2c5a8
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