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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018,  
REALIZADA EM 30/05/18, PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

 

AOS trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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 Primeiro 
Quadrimestre de 2018, 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 de Planejamento e Finanças de Lins, para ocupar 
assento à Mesa de direção dos trabalhos, bem como os Srs. Vereadores presentes: Ademir 
Chiarapa e Neto Danzi. Posteriormente, o Sr. Presidente, solicitou à Sra. Carla que 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 2017 x 2018; 
Demonstração e Avaliação da Execução Orçamentária do 1º Quadrimestre de 
2018; 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 2018 na Educação; e Quadro de Aplicação da Saúde. Ao término da 
explanação, o Sr. Presidente abriu a palavra aos presentes. O vereador Ademir, perguntou 
se durante a greve dos caminhoneiros houve decréscimo na arrecadação, respondendo a 
Sra. Carla que não tinham como saber. Novamente, o vereador Ademir disse que o 
percentual de despesas com a folha de pagamento estava bem abaixo do índice máximo 
permitido, porém aumentando progressivamente, citando que dali a alguns anos poderia 
explodir. A Sra. Carla respondeu que era verdade, pois as despesas com pessoal e encargos 
estava subindo gradativamente, por conta do Plano de Carreira e de conquistas dos 
funcionários. Ninguém mais desejando se manifestar, o Sr. Presidente agradeceu à 
presença de todos, encerrando os trabalhos, quando eram dezenove horas e cinquenta 
minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata. 

C. M. de Lins, 30 de maio de 2018 

 

 

a.Moreira 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 
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