
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 03 DE NOV EMBRO DE 
2009 PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LE I QUE 
TRATA DO PLANO PLURIANUAL – PPA, PARA O QUADRIENIO 2010/2013. 
 
Às nove horas do dia três de novembro do ano de dois mil e nove, no Plenário da 
Câmara Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando Cacheffo, nº. 781, município de 
Anhumas, foi realizada a Audiência Publica, para DISCUSSÃO DO PROJETO DE  
LEI Nº. 274/2009, relativo ao Plano Plurianual – PP A, para o quadriênio 
2010/2013, em cumprimento ao disposto no Artigo 165, parágrafo 1º da Constituição 
Federal, Lei de Contabilidade  e Finanças Publicas – 4320/64 , Lei Complementar 
101/00 (LRF – artigo 38) e Instruções nº. 002//2009 do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo. Foram expedidos convites a entidades de classes, sindicatos, 
associações constituídas, clubes de serviços e partidos políticos, bem como publicado 
Edital de Convocação no jornal “O IMPARCIAL’, do dia 16 de outubro de 2009 e 
afixado no Mural da Câmara Municipal de Anhumas. Com a presença das pessoas 
que assinaram a Lista de Presença deu-se inicio a presente audiência e abrindo os 
trabalhos o Senhor Presidente da Câmara Municipal fez um resumo do que se trata 
uma audiência publica, afirmando ser ela um instrumento de participação popular dos 
munícipes numa sessão de discussão aberta a toda a população para tratar de temas 
importantes para o município e a coleta de opiniões para a formulação de políticas 
publica, quanto para debate para tomadas de decisões. Colocou ainda que todos os 
aspectos e cuidados legais foram tomados para a sua realização, explanando ainda 
que o PPA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece as diretrizes, 
objetivos e metas da administração publica municipal e por isto orienta as Leis de 
Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e os Orçamentos Anuais (LOAs). Em seguida passou 
a palavra ao Dr. Cláudio Rogério Malacrida, Assessor Jurídico da Câmara Municipal 
de Anhumas que disse que o mencionado projeto obedecia os prazos de 
encaminhamento e ainda as determinações de metas e execuções contidas na 
legislação em vigor. Ato continuo, usou a palavra o Senhor Orlando da Silva, Assessor 
Contábil da Câmara  Municipal de Anhumas que apresentou  projeções das receitas e 
despesas para os exercícios vindouros, fazendo também a leitura do projeto  do Plano 
Plurianual, que  foi encaminhado para  a presente audiência e posterior apreciação  da 
Câmara Municipal. Deu-se então como livre a palavra para quem  quisesse fazer uso,  
para a formulação de sugestões, objeções ou comentários, usando da mesma a 
Assessora Municipal de Saúde, Rita de Lima Mingroni Carvalho, que disse da 
integração entre o projeto que contemplava as propostas sugeridas pela área  da. 
saúde, bem como da afirmação da Assessora Sandra C.M.S. M Sereghetti, da diretora 
da EMEF, Silvana Cavalheri e da Diretora da Creche e Pré Escola Adriana B. 
Trevisan, sobre a questão da área da educação, dando ênfase a construção da nova 
Escola Estadual e da nova creche e sugerindo a dinamização do Projeto Pequenos 
Brilhantes. Os vereadores Luiz Carlos Celeste e Gisele de Cápua Souza mostraram 
sua preocupação e da necessidade da construção do Centro de Convivência do Idoso 
e num programa de combate as drogas, visto a incidência ser cada vez maior bem 
como da resposta á Conferencia Municipal da Cultura sobre a construção do Centro 
Cultural e o aumento do indice aplicado na cultura. Questionado sobre a questão do 
Distrito Industrial, o Senhor Presidente solicitou ao Assessor Jurídico para que o 
mesmo explanasse sobre situações de concessões, o que foi prontamente atendido. O 
Senhor Presidente, mostrou a preocupação sobre a questão habitacional, tanto com a 
construção de casas populares, a doação de terrenos e as situações de risco de 



moradores com vulnerabilidade, bem com a definição de um quadro geral com a 
realização de uma pesquisa de déficit habitacional. Retomou a palavra a Sra. Adriana 
B. Trevisan, dizendo da construção de um Centro Comunitário no Bairro IV Centenário 
e  o seu gerenciamento e aproveitamento. O Sr. Renato Bosisio, presidente da 
Associação de Produtores Rurais de Anhumas, citou os problemas da Defesa 
Agropecuária, quanto à emissão de atestados e outros serviços prejudicados com a 
falta de funcionários trazendo muitos transtornos aqueles que necessitam diariamente 
daquele setor, bem como da compra de equipamentos, como PA carregadeira para os 
agricultores e diversas parcerias que poderiam ser desenvolvidas. O Sr. Osvaldo 
Cavalieri, Assessor de Cultura, disse que foi muito bem lembrado a necessidade do 
Centro Cultural e da necessidade de maiores verbas para desenvolvimento de 
projetos, mas disse da sua satisfação de ver a Cultura ser lembrada, prestigiada em 
termos orçamentários e que acredita que muito ainda devera ser acrescentado. Na 
questão da segurança, com a presença do Comandante do Destacamento Policial, 
Altair Cian que considerou a necessidade da construção da Unidade Policial em 
Anhumas e da parceria com a prefeitura municipal e nisso o desenvolvimento da 
MISSÃO DA POLICIA, compromissada com a defesa da vida, da integridade física e 
da dignidade da pessoa humana. O presidente do CMDCA, Alecy Rodrigues de 
Oliveira, considerou a importância da sede do Conselho Tutelar, contemplada  pela 
administração municipal e  enfatizou a necessidade do aprimoramento e dinamização 
do  Conselho Tutelar e do CMDCA  visto que  em todos os projetos o Poder Judiciário  
exige que a infância e a juventude sejam  incluídos . Houve um consenso entre os 
presentes da importância da participação da comunidade na presente discussão, 
inédita e parabenizada, e de considerar-se a possibilidade de melhorar e aprimorar o 
projeto ora em discussão, bem como futuros projetos. Retomando a palavra o Senhor 
Presidente da Câmara, foi dito que permanecia aberta a palavra e como houve silencio 
total,  agradeceu a presença de todos os presentes e comunicou que colocaria o 
Projeto de Lei nº. 274/2009 na sessão ordinária de 10/11/2009 e 24/11/2009, para 
primeira e segunda discussão e votação, bem como oficiaria ao Senhor Prefeito, 
enviando copia da presente ata, para conhecimento e a  sua apropriação em projetos 
futuros, e dando por encerrada a Audiência Publica. O sr Presidente  determinou então 
a lavratura da presente ata. Eu, Jose Vanderlei Malacrida, Secretario “ah doc” da 
presente audiência e subscrevo-a juntamente com o Senhor Presidente da Câmara, 
José Luis Lopes Ascencio, o Assessor Jurídico, Cláudio Rogério Malacrida e o 
Assessor Contábil, Orlando da Silva. Anhumas, 03 de Novembro de 2009. 
 
 
JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA                 CLAUDIO ROGERIO MALACRIDA 
 
 
 
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO                   ORLANDO DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 03 DE JUN HO DE 2013 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE  TRATA 
DO PLANO PLURIANUAL – PPA, PARA O QUADRIENIO 2014/2 017. 
 
Às nove horas e trinta minutos do dia três de junho do ano de dois mil e treze, 
no Plenário da Câmara Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando Cacheffo, 
nº. 781, município de Anhumas, foi realizada a Audiência Publica, para 
DISCUSSÃO DO PROJETO DE  LEI Nº. 400/2013, relativo ao Plano 
Plurianual – PPA, para o quadriênio 2014/2017 , em cumprimento ao disposto 
no Artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, Lei de Contabilidade e 
Finanças Publicas – 4320/64, Lei Complementar 101/00 (LRF – artigo 38) e 
Instruções nº. 002//2009 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
Inicialmente fica consignado que foi apresentado na Sessão Ordinária do dia 
14/05/2013 e encaminhado as Comissões de Justiça, Educação e Redação e 
de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o Projeto de Lei nº. 400/2013. Foram 
expedidos convites a entidades de classes, sindicatos, associações 
constituídas, clubes de serviços e partidos políticos, bem como publicado Edital 
de Convocação no jornal “O IMPARCIAL’, do dia 16 de Maio de 2013 e afixado 
no Mural da Câmara Municipal de Anhumas. Com a presença das pessoas que 
assinaram a Lista de Presença deu-se inicio a presente audiência e abrindo os 
trabalhos o Senhor Antonio Carlos de Araujo, Assessor Contábil da Câmara 
Municipal disse da necessidade e obrigatoriedade da audiência publica, da 
importância da participação da comunidade e de órgãos representativos para 
uma avaliação para planejamento e execução de temas importantes para o 
município e a sociedade, com sugestões e opiniões para a formulação de 
políticas publica, quanto para debate para tomadas de decisões. Colocou ainda 
que todos os aspectos e cuidados legais foram tomados para a sua realização, 
explanando ainda que o PPA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que 
estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração publica municipal 
e por isto orienta as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e os Orçamentos 
Anuais (LOAs). Em seguida disse que quanto ao aspecto jurídico e orientações 
da assessoria que o mencionado projeto obedecia aos prazos de 
encaminhamento e ainda as determinações de metas e execuções contidas na 
legislação em vigor. Ato continuo, usou a palavra o Senhor José Vanderlei 
Malacrida, Diretor de Secretaria da Câmara Municipal de Anhumas que 
apresentou e fez a leitura do projeto do Plano Plurianual, que foi encaminhado 
para a presente audiência e posterior apreciação da Câmara Municipal. Deu-se 
então como livre a palavra para quem quisesse fazer uso, para a formulação de 
sugestões, objeções ou comentários, usando da mesma ao Assessor Municipal 
de Saúde, Alecy Rodrigues de Oliveira, que disse da inauguração da ESF II e 
da possibilidade da construção da terceira unidade e com isso entendia que o 
projeto deveria contemplar as propostas sugeridas pela área da Saúde e do 
novo modelo de atendimento odontológico. Na sequencia usaram da palavra e 
fizeram explanações as representantes da Educação Municipal, Givanilda 
Alves Barbosa Obici, Silvana do C. Fernandes Cavalheri, Diretora da Emef e 



Adriana Barossi Trevisan, Diretora da Creche e Pré Escola, sobre projeção da 
educação no município, como a nova escola e a atual, da nova creche e a 
expectativa de novos espaços para a educação e da atualização do Estatuto do 
magistério Público Municipal. A representante do Abrigo Vicentino Lar de 
Jesus, Ana Maria Bernardi disse da importância da participação e continuidade 
dos auxílios do poder municipal naquela instituição. O vereador José Luis 
Lopes Ascencio apresentou uma Emenda de sua autoria e da Vereadora Irene 
Cristina Deltrejo Costa Udenal, Emenda esta Aditiva ao PPA para a 
implantação de Auxilio Alimentação a todos os servidores ativos, e já 
encaminhada a Comissão de Finanças Orçamento e Fiscalização da Câmara 
Municipal. A Assessora Municipal de Esportes, Maria Cristina Uzeloto Silva 
agradeceu também o apoio ao esporte, enfatizando a continuidade dos 
trabalhos naquela área, com competições que abrangem o cenário municipal, 
estadual e até com a presença de equipes do exterior, bem como o trabalho 
desenvolvido no âmbito municipal. Destaque ainda para a presença do 
Comandante Sargento Cian, sintonizando a parceria com o poder publico na 
questão da segurança e da continuidade dos trabalhos para preservar a ordem 
e a segurança da população.  De maneira geral fez-se vários comentário e 
sugestões sobre a questão habitacional, sobre os usuários do SUS e do 
desenvolvimento da cidade. Foram ainda abordados temas da Saúde com os 
funcionários fazendo suas sugestões e reivindicações. Houve um consenso 
entre os presentes da importância da participação da comunidade na presente 
discussão, e nisso a possibilidade de melhorar e aprimorar o projeto ora em 
discussão, bem como futuros projetos. Retomando a palavra o Senhor Antonio 
Carlos de Araujo, Assessor Contábil da Câmara Municipal de Anhumas, foi dito 
que permanecia aberta a palavra e como houve silencio total, agradeceu a 
presença de todos os presentes e comunicou que a o Projeto de Lei nº. 
400/2013 seria apreciado nas próximas sessões ordinárias para primeira e 
segunda discussão e votação, bem como oficiaria ao Senhor Prefeito, enviando 
copia da presente ata, para conhecimento e a sua apropriação em projetos 
futuros, e dando por encerrada a Audiência Publica. O Sr Antonio Carlos de 
Araujo determinou então a lavratura da presente ata. Eu, Jose Vanderlei 
Malacrida, Secretario “ah doc” da presente audiência e subscrevo-a juntamente 
com o Sr. Presidente Odair Dias Cavalcante e o Senhor Antonio Carlos de 
Araujo, Assessor Contábil da Câmara Municipal de Anhumas. Anhumas, 03 de 
Junho de 2013. 
 
 
_____________________ _______________________  ______________________ 
Odair Dias Cavalcante         Antonio Carlos de Ara ujo    José Vanderlei Malacrida 
         Presidente        Assessor Contábil               Diretor de Secretaria    
 
 
 
 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 23 DE MAI O DE 2017 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE  TRATA 
DO PLANO PLURIANUAL – PPA, PARA O QUADRIENIO 2018/2 021. 
 
Às Dezenove horas do dia Vinte e três de Maio do ano de dois mil e dezessete, 
no Plenário da Câmara Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando Cacheffo, 
nº. 781, município de Anhumas, foi realizada a Audiência Publica, para 
DISCUSSÃO DO PROJETO DE  LEI Nº. 510/2017, relativo ao Plano 
Plurianual – PPA, para o quadriênio 2018/2021 , em cumprimento ao disposto 
no Artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, Lei de Contabilidade e 
Finanças Publicas – 4320/64, Lei Complementar 101/00 (LRF – artigo 38) e 
Instruções nº. 002//2009 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
Inicialmente fica consignado que foi apresentado na Sessão Ordinária do dia 
09/05/2017 e encaminhado as Comissões de Justiça, Educação e Redação e 
de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o Projeto de Lei nº. 510/2017. Foram 
expedidos convites a entidades de classes, sindicatos, associações 
constituídas, clubes de serviços e partidos políticos, bem como publicado Edital 
de Convocação no jornal “O IMPARCIAL’, do dia 13 de Maio de 2017 e afixado 
no Mural da Câmara Municipal de Anhumas. Com a presença das pessoas que 
assinaram a Lista de Presença deu-se inicio a presente audiência e abrindo os 
trabalhos o Senhor Antonio Carlos de Araujo, Assessor Contábil da Câmara 
Municipal disse da necessidade e obrigatoriedade da audiência publica, da 
importância da participação da comunidade e de órgãos representativos para 
uma avaliação para planejamento e execução de temas importantes para o 
município e a sociedade, com sugestões e opiniões para a formulação de 
políticas publica, quanto para debate para tomadas de decisões. Colocou ainda 
que todos os aspectos e cuidados legais foram tomados para a sua realização, 
explanando ainda que o PPA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que 
estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração publica municipal 
e por isto orienta as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e os Orçamentos 
Anuais (LOAs). Em seguida disse que quanto ao aspecto jurídico e orientações 
da assessoria que o mencionado projeto obedecia aos prazos de 
encaminhamento e ainda as determinações de metas e execuções contidas na 
legislação em vigor. Ato continuo, usou a palavra o Senhor José Vanderlei 
Malacrida, Diretor de Secretaria da Câmara Municipal de Anhumas que 
apresentou e fez a leitura do projeto do Plano Plurianual, que foi encaminhado 
para a presente audiência e posterior apreciação da Câmara Municipal. Deu-se 
então como livre a palavra para quem quisesse fazer uso, para a formulação de 
sugestões, objeções ou comentários, usando da mesma as representantes da 
Educação Municipal, Givanilda Alves Barbosa Obici, Silvana do C. Fernandes 
Cavalheri, Diretora da Emef e Fernanda Caetano Primo, Diretora da Creche e 
Pré Escola, sobre projeção da educação no município, como a nova escola e a 
atual, da nova creche e a expectativa de novos espaços para a educação. 
Finalizando, lembrou a creche escola proveniente da Secretaria Estadual da 
Educação encontra-se em fase final de construção, o que será de grande 



auxilio para educação municipal.  Em seqüência, os vereadores José Luis 
Lopes Ascencio, Cesar Alves Barbosa, Gisele de Cápua Souza e Fabio Ribeiro 
da Silva, apresentaram uma Emenda ao PPA (2018/2021) para a implantação 
de Auxilio Alimentação a todos os servidores ativos e já encaminhada a 
Comissão de Finanças Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal. Ato 
continuo, o Vereador José Luis sustentou sobre a importância da inclusão da 
previsão do auxilio alimentação nas peças orçamentárias do Executivo, abrindo 
assim a possibilidade do Chefe do Executivo encaminhar o projeto de lei 
especifico para atender aos anseios dos servidores públicos municipais. De 
maneira geral fez-se vários comentário e sugestões sobre a questão 
habitacional, sobre os usuários do SUS e do desenvolvimento da cidade, 
inclusive sobre a maior participação dos encarregados do Prefeito nos 
assuntos relacionados a administração. Foram ainda abordados temas da 
Saúde com os funcionários fazendo suas sugestões e reivindicações. Houve 
um consenso entre os presentes da importância da participação da 
comunidade na presente discussão, e nisso a possibilidade de melhorar e 
aprimorar o projeto ora em discussão, bem como futuros projetos. Retomando 
a palavra o Senhor Antonio Carlos de Araujo, Assessor Contábil da Câmara 
Municipal de Anhumas, foi dito que permanecia aberta a palavra e como houve 
silencio total, agradeceu a presença de todos e comunicou que a o Projeto de 
Lei nº. 510/2017 seria apreciado nas próximas sessões ordinárias para primeira 
e segunda discussão e votação, bem como oficiaria ao Senhor Prefeito, 
enviando copia da presente ata, para conhecimento e a sua apropriação em 
projetos futuros, e dando por encerrada a Audiência Publica. O Sr Antonio 
Carlos de Araujo determinou então a lavratura da presente ata. Eu, Jose 
Vanderlei Malacrida, Secretario “ah doc” da presente audiência e subscrevo-a 
juntamente com o Sr. Presidente Rafael Felippe Celeste Bega o Senhor 
Antonio Carlos de Araujo, Assessor Contábil e o Doutor Claudio Rogério 
Malacrida, Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Anhumas. Anhumas, 23 
de Junho de 2017. 
 
 
______________________________  ___________________________ 
     Rafael Felippe Celeste Bega          Cláudio Rogério Malacrida 
                  Presidente     Assessor Jurídico  
 
 
 
______________________________ 

Antonio Carlos de Araujo                                 _____________________________ 
Assessor Contabil                                                         José Vanderlei Malacrida 

                                                                               Diretor de Secretaria 
 

 
 
 


