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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2017  
REALIZADA EM 30/05/17, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. 

 

AOS trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas e trinta 
minutos, sob a presidência do Sr. Marcelo Moreira da Silva, presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento, realizou-se no Edifício “José Antunes da Silveira”, a Audiência 
Pública para Avaliação e Demonstração do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º 
Quadrimestre de 2017, por parte do Executivo. Inicialmente, o Sr. Presidente cumprimentou a 
todos e esclareceu os motivos da convocação, convidando, em seguida, a Sra. Carla Regina 
Ciotto, secretária interina de Planejamento e Finanças de Lins, para ocupar assento à Mesa de 
direção dos trabalhos, bem como aos Srs. Vereadores: Neto Danzi e Zé Gomes. Posteriormente, 
solicitou que a Sra. Carla desse início à exposição da matéria a qual, usando da palavra, disse 
que trouxera um resumo, explicando, em seguida, os seguintes tópicos: Demonstrativo de 
Receitas x Despesas do período; Comparativo da Receita Líquida Arrecadada em 
2016 x 2017; Demonstração e Avaliação da Execução Orçamentária do 1º 
Quadrimestre de 2017; Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Elemento 
Econômico; Limite da Despesa de Pessoal; Resultado Fiscal (primário e nominal); 
Restos a Pagar; Disponibilidade Financeira; Quadro das Receitas Apuradas para 
Aplicação na Educação; Resumo Consolidado das Despesas Realizadas do Período 
de Janeiro a Abril de 2017 na Educação; e Quadro de Aplicação da Saúde. Ao término 
da explanação, o Sr. Presidente abriu a palavra aos presentes. Usou da palavra o Sr. Ciro 
Augusto, presidente da Sabapa, dizendo que precisavam de quarenta mil reais para o início da 
reforma da entidade, solicitando que fosse feita uma emenda para tal finalidade. A Sra. Carla 
disse que seria possível somente quando entregassem o orçamento, em setembro; que haveria 
audiência nos bairros, onde seriam eleitos delegados e, após, verificariam os anseios da 
população e, naquele momento, ele poderia incluir a verba para a reforma da Sabapa; que se 
não estivesse entre as prioridades do Bairro, poderiam pedir uma emenda a algum Deputado, 
mas que era possível atender ao seu pedido sim. O Sr. Presidente reforçou o compromisso de 
atendimento da emenda ao Sr. Ciro e, em seguida, ninguém mais desejando se manifestar, o 
informou que o Processo foi analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento, com o auxílio 
da Assessoria Financeira da Casa, e agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos, 
quando eram dezenove horas e cinquenta e cinco minutos. Para constar, foi lavrada a presente 
Ata. 

C. M. de Lins, 30 de maio de 2017 
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