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ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA EM 18/10/17, PARA 

A DISCUSSÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA - 2018 A 2021 
 
 
 

AOS dezoito dias do mês de outubro do ano 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”, 
na Sala das Sessões “Dr. Bonifácio Urel”, a primeira Audiência Pública em atendimento 
ao dispositivo constante no artigo 295, da Resolução nº 204, de 24/06/91 – Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Lins, para a discussão do PL 113/17, do Executivo, que 
“dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do município de Lins, para o período de 
2018 a 2021 e dá outras providências”. Inicialmente, o Sr. Presidente cumprimentou a 
todos os presentes, esclarecendo o motivo daquela reunião; disse que os resumos da pauta 
seriam divididos em duas partes, sendo a primeira metade discutida naquela noite e a 
segunda, na audiência posterior já agendada, convidando, em seguida, para compor a 
Mesa, a Sra. Carla Regina Ciotto, secretária Municipal de Planejamento e Finanças, que 
representava o Executivo naquela oportunidade, os Srs. vereadores: Neto Danzi e Rogério 
Barros; e o 1º Tenente César Augusto Tolomei Fabron, representando o 44º BPM/I. Logo 
após, a Sra. Carla procedeu à leitura dos seguintes itens do resumo: PODER 
LEGISLATIVO: CORPO LEGISLATIVO; PODER EXECUTIVO: GABINETE DO 
PREFEITO; MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA COMUNITÁRIA; 
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE; DIVISÃO DE 
CULTURA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SESA; SECRETARIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO, SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS – SUSOP; CEMITÉRIOS; 
DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO; DIVISÃO DE VIAS PÚBLICAS; 
CORPO DE BOMBEIROS DE LINS e ENCARGOS DO MUNICÍPIO. Aberta a 
palavra aos presentes, a Sra. Lídia Helena, do Conselho Municipal de Educação, 
mencionou a diferença de valores do item Ensino Médio de 2019 para 2020, questionando 
se ali encontrava-se a capacitação para os professores também. A Sra. Carla respondeu e 
disse que, caso a interessasse, poderia, posteriormente, apresentar o resumo detalhado da 
Secretaria para ela. O vereador Rogério Barros pediu explicações sobre os diversos valores 
que oscilavam para mais ou para menos em diversos locais. A Sra. Carla disse que o 
grande diferencial era nos convênios celebrados, nas verbas que vinham de recursos 
vinculados, citando como exemplo a verba para a construção de uma creche, cuja 
contrapartida do Município era equipá-la e, após concluída, no ano seguinte não tinham 
mais aquela despesa. O vereador Neto Danzi pediu esclarecimentos sobre o Ensino 
Médio. A Sra. Carla explicou a diferença de valor na contrapartida do transporte escolar, 
dizendo que estavam trabalhando para que, no próximo convênio, reduzissem o valor que 
o Município pagava, reduzindo a despesa naquele item; explicou que dosavam o setor que 
precisava mais e que ia muito dos projetos de cada secretaria. O Tenente Fabron 
questionou onde se encontrava o convênio da atividade delegada, tendo a Sra. Carla dito 
que era na Manutenção da Segurança Comunitária. O vereador Moreira mencionou o 
fim da Fumesbo, perguntando se haveria uma nova forma de arrecadação ou se o Governo  
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arcaria com o custeio. A Sra. Carla disse que havia a decisão da inconstitucionalidade da 
cobrança da taxa pelo Município mas, como ainda não foi publicada, cobrariam e que, 
após, buscariam fortalecimento no convênio com o Estado e com as cidades da região onde 
os Bombeiros atuavam. O vereador Rogério questionou a diferença entre a manutenção 
das vias públicas da Susop e a que estava alocada na divisão de vias públicas, tendo a Sra. 
Carla respondido que uma era a manutenção da parte administrativa e no segundo item 
era a Secretaria propriamente dita e que cada programa se encontrava em um local. O 
vereador Rogério observou a elevação da verba do trânsito, questionando o que haveria de 
novo. A Sra. Carla disse que existiam alguns programas de melhorias, como semáforos e 
acessibilidade; que tinham que se adequar à realidade, que se todos observassem, veriam 
que o projeto da Lei Orçamentária foi reduzido em dez por cento com relação à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias; que buscariam recursos fora, mas poderiam conseguir ou não; 
e sempre que percebessem que a receita não se comportaria como o esperado, se 
adequariam. O Sr. Jéferson, do Observatório Social de Lins citou que, para 2018, 
projetaram um aumento de receitas, questionando onde o buscariam. A Sra. Carla disse 
que haveria uma implementação de recursos próprios; que estavam intensificando as 
cobranças aos inadimplentes; e que havia os convênios também. O Sr. Jéferson citou que 
na parte de impostos, taxas e cobranças havia um aumento de quase quarenta por cento, 
questionando se mesmo com a recuperação fiscal chegariam a tanto. A Sra. Carla disse 
que apenas com a nova destinação dos recursos do ISS arrecadariam quase três milhões de 
reais; que se todos que devessem pagassem alcançariam os dezoito milhões; que 
contrataram uma empresa para fazer cobranças, bem como outra de geoprocessamento 
para atualização cadastral, a fim de implementar o IPTU e o ITBI. O Sr. Jéferson 
questionou se haveria o aumento da cobrança de impostos, tendo a Sra. Carla respondido 
que não; apenas a atualização monetária, conforme o IGPM, previsto no Código 
Tributário. O Sr. Jéferson questionou sobre a alienação de bens, tendo a Sra. Carla dado o 
exemplo da venda da antiga garagem da Prefeitura. O vereador Rogério perguntou se 
havia uma previsão para o Refis. A Sra. Carla explicou como seria feito o Refis; citou que 
não haveria desconto, mas sim um aumento no número de parcelas; que o Tribunal de 
Contas orientava os municípios para reduzirem os planos de refinanciamento, mas que 
poderiam fazer quando quisessem. Ninguém mais desejando se manifestar, o Sr. 
Presidente agradeceu aos presentes; convidando a todos para a segunda Audiência, no 
próximo dia, encerrando os trabalhos, quando eram vinte horas e vinte minutos. Para 
constar, foi lavrada a presente Ata.  

 
C. M. de Lins, 18 de outubro de 2017 

 
 
 

a.Moreira 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 

 
 
 
 
 
 
LMOM 

 


