Câmara Municipal de Lins
Estado de São Paulo

ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA EM 03/05/17, PARA A
DISCUSSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO - 2018
AOS três dias do mês de maio 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”, 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 44/17, do
Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018 e dá outras
providências. Inicialmente, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e, após, convidou o
vereador Rogério Barros, presidente da Casa e a Sra. Carla Regina Ciotto, secretária interina
de Planejamento e Finanças de Lins para comporem a Mesa. A seguir, disse que estavam ali
para cumprir um dispositivo da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Casa,
fazendo a leitura do projeto. A Sra. Carla fez alguns comentários sobre o projeto; citou que
eram apenas propostas e diretrizes, sendo que o Orçamento contemplaria os números corretos
e, em seguida, procedeu à leitura do Resumo por Função de Governo das seguintes áreas,
com seus respectivos valores: Legislativa; Administração; Segurança Pública;
Assistência Social; Previdência; Saúde; Trabalho; Educação; Cultura; Direitos e
Cidadania; Urbanismo; Habitação; Agricultura; Desporto e Lazer; Turismo e Reserva
de Contingência. A seguir, foram lidos os Programas de Governo das seguintes áreas, com
os seus respectivos valores: Corpo Legislativo; Gabinete do Prefeito; Manutenção Segurança Comunitária; Fundo Social de Solidariedade; Divisão de Cultura;
Secretaria Municipal de Educação: Ensino Médio, Educação Especial e Educação da
Criança de 0 a 5 anos; Ensino Fundamental; Divisão de Nutrição - Cozinha Piloto –
Ensino Fundamental; Secretaria Municipal de Saúde - SESA; Secretaria Municipal de
Urbanismo, Obras e Serviços Públicos – SUSOP: Urbanismo; Turismo e Serviços de
Utilidade Pública; Cemitérios; Divisão de Trânsito; Divisão de Vias Públicas; e
Corpo de Bombeiros. Após, o Sr. Presidente abriu a palavra aos presentes. O vereador
Rogério, disse que esperava que as pessoas estivessem assistindo a Audiência pela internet,
pois era frustrante ninguém da sociedade civil estar presente; que o momento político era
importante; e que aguardava que viessem no dia seguinte. A seguir, perguntou à Sra. Carla se
os valores que constavam no resumo podiam ser mexidos ou ampliados, tendo a Sra. Secretária
respondido que a LDO continha apenas diretrizes e aceitava movimentações. O Sr. Presidente
pediu à Sra. Carla que dissesse o que seria visto na próxima Audiência, tendo ela nomeado os
itens e dito que adequavam as diretrizes também com o Plano Plurianual – PPA. Ninguém
mais desejando se manifestar, o Sr. Presidente convidou à população para assistir à segunda
Audiência, no dia seguinte, encerrando os trabalhos, quando eram dezenove horas e cinquenta
minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata.
C. M. de Lins, 03 de maio de 2017
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