
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 11 DE MA IO DE 2009 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE  TRATA 
DAS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁR IA 
PARA O  EXERCÍCIO DE 2010. 
 
As nove horas do dia onze de maio do ano de 2009, no Plenário da Câmara 
Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando Cacheffo, nº 781, município de 
Anhumas, foi realizada a Audiência Pública, para DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI QUE TRATA DAS DIRETRIZES A SEREM OBS ERVADAS 
NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O  EXERCÍCIO DE 2010, nos termos do 
artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. De 
início, insta consignar que foram expedidos pelo Presidente da Mesa vários 
convites para as entidade de classe, sindicatos, associações constituídas, 
clubes de serviços, partidos políticos e ainda em favor de membros da 
sociedade civil como um todo, conforme documentação arquivada nesta Casa 
de Leis. Mediante  presença das pessoas indicadas na respectiva “lista de 
presença”, deu-se propriamente dito, o inicio da presente audiência. Abrindo os 
trabalhos o Sr. Presidente da Câmara fez um retrospecto do projeto de lei em 
si, enfatizando os pontos principais a serem tratados e discutidos na presente 
audiência, sem prejuízo dos fatos que antecederam o projeto em fomento, 
especialmente as condições financeiras que os entes públicos estão 
atravessando por força da queda do repasse do Fundo de Participação dos 
Municípios realizado pelo Governo Federal. Lembrou ainda, que mesmo diante 
da dificuldade financeira o Administrador Público deve orientar seus passos 
seguindo as determinações legais, especialmente previstas na Constituição 
Federal, Lei Orgânica, Lei de Contabilidade Púbica e por fim a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Finalizando sua participação, deu ênfase ao artigo 2º 
do discutido Projeto de Lei, que reza sobre a necessidade de combater a 
pobreza no Município, buscando atender de forma contínua a geração de 
emprego e renda para os moradores anhumenses; dar prioridade a criança, 
adolescente e idosos uma vez que na grande maioria dos casos não possuem 
condições de trabalho, devendo, portanto, o Poder Público Municipal amparar 
mencionada classe da população local. Em seguida, solicitou ao Sr. José 
Vanderlei Malacrida que procedesse a leitura completa do Projeto de Lei nº 
250/2009, que reza sobre AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI 
ORÇAMENTÁRIA PARA O  EXERCÍCIO DE 2010, o que foi prontamente 
atendido. Finalizada a leitura do Projeto de Lei, o Sr. Presidente relembrou aos 
presentes os tópicos a serem discutidos. Liberada a palavra aos presentes, foi 
manifestada pelo Sr. Leonel, representante do Abrigo Lar de Jesus de 
Anhumas, que o Município deve sim voltar seus olhos a pessoas de idade 
avançada, especialmente aquelas menos favorecidas pela sorte, que muitas 
vezes são abandonadas pelos seus familiares ou então nem as possuem mais 
para dar-lhes atenção no fim de suas vidas. Lembrou ainda, que a situação 
vivificada por aqueles que se encontram no abrigo deve ser observada pela 
população em geral e pelos representantes do Poder Público, seja na esfera 



municipal, estadual ou até Federal. Finalizando, deixou consignado que o 
artigo 10 do Projeto de Lei, não deverá ser apenas uma previsão legal, mas 
sim continuar sendo uma realidade no âmbito municipal, o que vem 
acontecendo no presente exercício e nos exercícios anteriores. Agradeceu a 
atenção de todos. Em seguida, pelo Sr. Antonio Claudinei Sabino, 
representante do Comércio local, foi dito que é essencial o Município através 
de seus “Governantes” busquem o desenvolvimento e crescimento econômico 
do ente federativo, fortalecendo sua população que acabara gastando seus 
recursos no comércio da cidade, que por fim gera rendas para a Prefeitura, 
lembrando que a Prefeitura deve dar sempre preferência para os comerciantes 
da cidade, uma vez que estes pagam seus impostos aqui e dão empregos para 
a população anhumense, o que não é possível se for comprado no comércio 
das cidades vizinhas.  Prosseguindo, pelo Sr. Presidente foi dito que 
permanecia livre a palavra para quem quisesse fazer uso. Houve silencio total. 
Retornando a palavra para o Sr. Presidente,  este agradeceu a presença de 
todos, registrando apenas, que o Projeto de Lei discutido na presente audiência 
pública será encaminhado para as competentes Comissões, que após o 
parecer prévio será colocado em discussão no Plenário desta Casa para sua 
aprovação pelos Edis, com ou sem emendas, conforme determina a Lei 
Orgânica do Município, DANDO POR ENCERRADA A PRESENTE 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, determinando que fosse lavrada a respectiva ata. Eu, 
Cláudio Rogério Malacrida, Secretário “ah doc”, lavrei-a e subscrevo-a, 
juntamente com o Sr. Presidente e Diretor de Secretaria, membro presente. 
Anhumas, 11 de maio de 2009. 
 
CLÁUDIO ROGÉRIO MALACRIDA ___________________________________ 
 
 
 
JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA ____________________________________ 
 
 
 
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 18 DE MA IO DE 2010 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE  TRATA 
DAS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁR IA 
PARA O  EXERCÍCIO DE 2011. 
 
Às nove horas do dia dezoito de maio do ano de 2010, no Plenário da Câmara 
Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando Cacheffo, nº. 781, município de 
Anhumas, foi realizada a Audiência Pública, para DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI QUE TRATA DAS DIRETRIZES A SEREM OBS ERVADAS 
NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O  EXERCÍCIO DE 2011, nos termos do 
artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Inicialmente fica consignado que foram expedidos pelo Presidente da Mesa 
vários convites para as entidades de classe, sindicatos, associações 
constituídas, clubes de serviços, partidos políticos e ainda em favor de 
membros da sociedade civil como um todo, conforme documentação arquivada 
nesta Casa de Leis. Mediante  presença das pessoas indicadas na respectiva 
“LISTA DE PRESENÇA”, deu-se propriamente dito, o inicio da presente 
audiência. Abrindo os trabalhos o Sr. Presidente da Câmara, alem de um 
retrospecto do projeto de lei em si, enfatizando os pontos principais a serem 
tratados e discutidos na apresente audiência,  fez um breve relato do que 
significa e a importância da Audiência Publica referente a LDO em termos 
legais, dos procedimentos  e o planejamento orçamentário que o município 
utiliza para direcionar suas prioridades, também da inclusão de novas idéias e 
sugestões por parte da sociedade, quer na alteração da atual ou na elaboração 
da próxima LDO, a exemplo do artigo 2º, no seu inciso IV,  solicitando  o Sr. 
Presidente a inclusão da  Assistência ao idoso no referido inciso. Na seqüência 
o Assessor Jurídico  da Câmara, Dr. Cláudio Rogério Malacrida, fez as 
explanações  legais da LDO, das metas fiscais que irão ser executadas, da 
democratização através de audiências, da melhoria da qualidade do serviço 
publico, bem como da qualidade de vida da população, Enfatizou ainda que a 
finalidade da audiência  publica atinge seus objetivos  quando se dispõe a 
acatar as sugestões dos participantes  e colocar para avaliação do Executivo. 
Lembrou ainda, que mesmo diante da dificuldade financeira o Administrador 
Público deve orientar seus passos seguindo as determinações legais, 
especialmente previstas na Constituição Federal, Lei Orgânica, Lei de 
Contabilidade Púbica e por fim a Lei de Responsabilidade Fiscal. Finalizando 
sua participação, deu ênfase ao artigo 2º do discutido Projeto de Lei, que reza 
sobre a necessidade de combater a pobreza no Município, buscando atender 
de forma contínua a geração de emprego e renda para os moradores 
anhumenses; dar prioridade a criança, adolescentes e idosos uma vez que na 
grande maioria dos casos não possuem condições de trabalho, devendo, 
portanto, o Poder Público Municipal amparar mencionada classe da população 
local. Em seguida, solicitou ao Sr. José Vanderlei Malacrida que procedesse a 
leitura completa do Projeto de Lei nº. 306/2010, que reza sobre AS 
DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA P ARA O  



EXERCÍCIO DE 2011, o que foi prontamente atendido. Finalizada a leitura do 
Projeto de Lei, o Sr. Presidente relembrou aos presentes os tópicos a serem 
discutidos. Liberada a palavra aos presentes, foi manifestada pelo Sr. Leonel, 
representante do Abrigo Lar de Jesus de Anhumas, agradeceu o apoio  àquela 
entidade, a manutenção do auxilio e até da possibilidade do aumento, como 
forma  de garantir  a continuidade daquela instituição e que o Município deve 
proteger as pessoas de idade avançada, especialmente aquelas menos 
favorecidas pela sorte, que muitas vezes são abandonadas pelos seus 
familiares ou então nem as possuem mais para dar-lhes atenção no fim de 
suas vidas. Lembrou ainda, que a situação vivificada por aqueles que se 
encontram no abrigo deve ser observada pela população em geral e pelos 
representantes do Poder Público, seja na esfera municipal, estadual ou até 
Federal. Finalizando, deixou consignado que o artigo 10 do Projeto de Lei, 
não deverá ser apenas uma previsão legal, mas sim continuar sendo uma 
realidade no âmbito municipal, o que vem acontecendo no presente exercício e 
nos exercícios anteriores. Em seguida,  a Srª. Maria José, Conselheira Tutelar, 
citou a importância de Fundo Próprio para o Conselho Tutelar, propiciando um 
aparelhamento  melhor,  para desenvolver  com maior eficiência,  um trabalho 
de proteção à infância e juventude,  atendendo ao disposto do artigo 2º da 
presente LDO. O Sargento Cian e o Cabo Hudson, representando a Policia 
Militar,  citaram a  Unidade da Policia Militar, em vias  de ser construída, as 
questões do transito urbano e  a melhoria da  iluminação pública como quesitos 
nas áreas se segurança publica. O vereador Airton Francisco Pereira, colocou 
como ponto importante, a unidade  de  Prefeitura, Comércio e entidades para  
programas de melhoria, criação de projetos destinados a  crianças e 
adolescentes. O vereador Mauricio da Silva  ratificou a necessidade da 
contemplação de políticas publicas ao idoso, melhoria de iluminação publica e 
em especial, de estudos para melhorar  a ETE, Estação de Tratamento de 
Esgoto da Sabesp, inclusive a sua possível remoção, visto que próxima a ela 
esta sendo construída a nova Creche Municipal. A professora Maria Aparecida 
Barbosa Franco, falou do  sucesso   e  bons resultados na área da educação,   
em face  da qualidade  do ensino municipalizado,  e por isto da necessidade 
programas de  treinamento aos funcionários  públicos como fator de 
manutenção da qualidade. Como consenso dos presentes, foram elencados a 
seguir:  a necessidade de políticas publicas planejadas, as parcerias publico-
privadas  para contemplar e realizar  as   idéias  e sugestões aqui propostas,  
especialmente nas questões de violência urbana, uso e distribuição de drogas, 
o exercício da cidadania, o cumprimento de deveres e direitos, o respeito  às 
leis municipais, estaduais e federais, com o objetivo de mudanças no agir da 
sociedade. Ainda nas melhorias sugeridas na audiência, foi citado pelos 
presentes a pavimentação asfaltica na malha urbana, a municipalização do 
ensino em outros níveis, revigorar a área central do município, a arrecadação 
de impostos como fator de progresso, em especial dos tributos da cana de 
açúcar, que não contribuem  em nada ao município, a colocação de câmeras 
em locais estratégicos da cidade. Prosseguindo, pelo Sr. Presidente foi dito que 



permanecia livre a palavra para quem quisesse fazer uso. Houve silencio total. 
Retornando a palavra para o Sr. Presidente,  este agradeceu a presença de 
todos, registrando apenas, que o Projeto de Lei discutido na presente audiência 
pública será encaminhado para as competentes Comissões, que após o 
parecer prévio será colocado em discussão no Plenário desta Casa para sua 
aprovação pelos Edis, com ou sem emendas, conforme determina a Lei 
Orgânica do Município, DANDO POR ENCERRADA A PRESENTE 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, determinando que fosse lavrada a respectiva ata. Eu, 
Cláudio Rogério Malacrida, Secretário “ah doc”, lavrei-a e subscrevo-a, 
juntamente com o Sr. Presidente e Diretor de Secretaria, membro presente. 
Anhumas, 18 de maio de 2010. 
 
CLÁUDIO ROGÉRIO MALACRIDA ___________________________________ 
 
 
 
JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA ____________________________________ 
 
 
 
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 25 DE MA IO DE 2011 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE  TRATA 
DAS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁR IA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2012. 
 
Às nove horas do dia vinte e cinco de maio do ano de 2011, no Plenário da 
Câmara Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando Cacheffo, nº. 781, 
município de Anhumas, foi realizada a Audiência Pública, para DISCUSSÃO 
DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DAS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012, nos 
termos do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Inicialmente fica consignado que foram expedidos pelo Presidente da 
Mesa vários convites para as entidades de classe, sindicatos, associações 
constituídas, clubes de serviços, partidos políticos e ainda em favor de 
membros da sociedade civil como um todo, conforme documentação arquivada 
nesta Casa de Leis. Mediante presença das pessoas indicadas na respectiva 
“LISTA DE PRESENÇA”, deu-se propriamente dito, o inicio da presente 
audiência. Abrindo os trabalhos o Sr. Presidente da Câmara, José Luis Lopes 
Ascencio,  apresentou o projeto de lei 345/2011, enfatizando os pontos 
principais a serem tratados e discutidos na presente audiência, dizendo ainda 
da importância e da obrigatoriedade da Audiência Publica referente à LDO, dos 
procedimentos e o planejamento orçamentário que o município utiliza para 
direcionar suas prioridades, também da inclusão de novas idéias e sugestões 
por parte da sociedade, quer na alteração da atual ou na elaboração da 
próxima LDO. Na seqüência o Assessor Contábil da Câmara, Antonio Carlos 
de Araújo, explanou aos presentes sobre as peças constantes da LDO, das 
metas fiscais que irão ser executadas, da democratização através de 
audiências, da melhoria da qualidade do serviço publico e qualidade de vida da 
população, do objetivo de ouvir as pessoas, quando são detectados carências 
e necessidades do município e realiza-las através do orçamento, e informando 
do atual equilíbrio econômico-financeiro do município, em especial ao gasto 
com pessoal.  Transmitiu aos presentes à mensagem do que poderemos fazer 
no futuro, substanciado com a participação e sugestões da sociedade nas 
audiências publicas, em parceria com o poder executivo e legislativo.   
Finalizando destacou ainda que a finalidade da audiência publica atinge seus 
objetivos quando se dispõe a acatar as sugestões dos participantes e colocar 
para avaliação do Executivo, que norteara seu planejamento e execução, 
seguindo as determinações legais, especialmente previstas na Constituição 
Federal, Lei Orgânica, Lei de Contabilidade Púbica e por fim a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  Em seguida, solicitou ao Sr. José Vanderlei 
Malacrida que procedesse a leitura completa do Projeto de Lei nº. 345/2011, 
que reza sobre AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012, o que foi prontamente 
atendido. Finalizada a leitura do Projeto de Lei, o Sr. Presidente relembrou aos 
presentes os tópicos a serem discutidos. Liberada a palavra aos presentes, foi 



manifestada pelas Senhoras Adriana Barossi Trevisan e Silvana Cavalheri, 
representantes da Educação, sobre a qualidade da educação municipal e da 
necessidade da revisão de critérios sobre incorporações e abonos, da sobra 
dos 60 % do bônus, tudo voltado a melhor valorização do salário do professor, 
considerando, entre outros, a falta dessa mão de obra. A professora Silvana 
ainda destacou o problema do atendimento a alunos especiais e da questão do 
retorno a origem dos profissionais que estão em cargos comissionados. A 
assessora Sandra Sereghetti, fez considerações sobre a nova Creche 
Municipal, plano de carreira, piso salarial e de projetos para faixa etária de 6 a 
17 anos. O assessor de Saúde, Alecy Rodrigues de Oliveira, afirmou que o 
município esta com aplicação de recursos na saúde acima dos 15%, acima  
portanto  do obrigatório e  que  a demanda aumenta e os recursos não 
acompanham, destacando ainda da aquisição pelo município de medicamentos 
de alto custo, que  era competência do estado, dos bloqueios  e  dos 
obstáculos para especialidades médicas  e  da vedação de contratações. A 
conselheira tutelar, Marionilda Sperandio, destacou sobre o CRAS no município 
e que entende a sobrecarga no município , mas que o Conselho tem sido 
contemplado e atendido dentro das possibilidades e tem seu desempenho 
desenvolvido dentro da normalidade O Sargento Cian , representando a Policia 
Militar,  ouviu  e participou sobre as considerações sobre  as questões do 
transito urbano, em especial obstáculos  e  a melhoria da  iluminação pública 
como quesitos nas áreas de segurança publica. Os vereadores Airton 
Francisco Pereira e José Alves Barbosa Sobrinho, fizeram considerações sobre 
o projeto das lei de diretrizes orçamentárias para 2012, e de que o poder 
legislativo estará sempre ouvindo e atento as necessidades da população, 
destacando em especial,  sobre a questão da acessibilidade  no município e do 
resultado da  parceira entre Sabesp e Prefeitura que começa a  apresentar 
resultados satisfatórios, em destaque a atividade de aeradores na ETE,  
Estação de Tratamento de Esgoto da Sabesp, e   sobre a  sua possível 
remoção, visto que próxima a ela esta sendo construída  a nova Creche 
Municipal. O Senhor Presidente relembrou que o vereador Mauricio da Silva , 
foi  quem que articulou a colocação dos aeradores na Estação de Tratamento 
de Esgotos Houve consenso entre os presentes  do   sucesso  da 
administração publica de Anhumas, adequando seu orçamento a realidade , 
em especial do bom desempenho     na área da educação,   em face  da 
qualidade  do ensino municipalizado, e do problema da continuidade   a partir 
da 6ª série,  a ser  avaliado com  cautela pelo executivo municipal. Ainda como 
consenso dos presentes, foram relembrados da ultima audiência, e solicitado a 
sua continuidade das políticas públicas planejadas, do exercício da cidadania, 
o cumprimento de deveres e direitos, o respeito às leis municipais, estaduais e 
federais, com o objetivo de mudanças no agir da sociedade.. Prosseguindo, 
pelo Sr. Presidente foi dito que permanecia livre a palavra para quem quisesse 
fazer uso. Houve silencio total. Retornando a palavra para o Sr. Presidente,  
agradeceu a presença de todos, registrando apenas, que o Projeto de Lei 
discutido na presente audiência pública será encaminhado para as 



competentes Comissões, que após o parecer prévio será colocado em 
discussão e votação no Plenário desta Casa , com ou sem emendas, conforme 
determina a Lei Orgânica do Município, DANDO POR ENCERRADA A 
PRESENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA, determinando que fosse lavrada a 
respectiva ata, eu, Antonio Carlos de Araujo, Secretário “ah doc”, lavrei-a e 
subscrevo-a, juntamente com o Sr. Presidente e Diretor de Secretaria.. 
Anhumas, 25 de maio de 2011. 
 
ANTONIO CARLOS DE  ARAUO ___________________________________ 
 
 
 
JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA ____________________________________ 
 
 
 
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 22 DE MA IO DE 2012 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE  TRATA 
DAS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁR IA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 
 
Às dez horas do dia vinte e dois de maio do ano de 2012, no Plenário da Câmara 
Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando Cacheffo, nº. 781, município de 
Anhumas, foi realizada a Audiência Pública, para DISCUSSÃO DO PROJETO DE 
LEI QUE TRATA DAS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013, nos termos do artigo 48 da Lei 
Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Inicialmente fica 
consignado que foi apresentado na Sessão Ordinária do dia 08/05/2012 e 
encaminhado as Comissões de Justiça, Educação e Redação e de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização, o Projeto de Lei nº. 379/2012 que “ESTABELECE AS 
DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.013  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” , elaborado o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA e enviado para publicação na imprensa escrita e afixado no Mural da 
Câmara, expedidos pelo Presidente da Mesa convites para as entidades de classe, 
sindicatos, associações constituídas, clubes de serviços, partidos políticos e ainda em 
favor de membros da sociedade civil como um todo, conforme documentação 
arquivada nesta Casa de Leis. Mediante presença das pessoas indicadas na 
respectiva “LISTA DE PRESENÇA”, deu-se propriamente dito, o inicio da presente 
audiência. Abrindo os trabalhos o Sr. Presidente da Câmara, José Luis Lopes 
Ascencio, enfatizou os pontos principais a serem tratados e discutidos na presente 
audiência, dizendo ainda da importância e da obrigatoriedade da Audiência Publica 
referente à LDO e, com a realização da audiência publica, a abertura para inclusão de 
novas idéias e sugestões por parte da sociedade, quer na alteração da atual ou na 
elaboração da próxima LDO. Na seqüência o Assessor Contábil da Câmara, Antonio 
Carlos de Araújo, fez considerações sobre orçamentos, em especial aos orçamentos 
municipais, com previsões do que vai se arrecadar e o que se vai gastar, sobre a 
contribuição do cidadão, quanto às autorizações da Câmara para despesas, explanou 
aos presentes sobre as peças constantes da LDO, das metas fiscais que irão ser 
executadas, da democratização através de audiências, da melhoria da oferta do 
serviço publico, da qualidade de vida da população que define suas necessidades e 
prioridades, e com isso  detectar carências e necessidades do município e realiza-las 
através do orçamento.  Informou aos presentes que Anhumas tem uma das melhores 
participações quando da realização de audiências publicas com ampla participação e 
sugestões da sociedade, obtendo com isso resultados positivos através desta parceria  
com o poder executivo e legislativo.   Finalizando falou ainda de custeio com a 
arrecadação, da busca do executivo por outros recursos nas esferas estaduais e 
federais, de contra partidas e da necessidade da gestão eficiente para o sucesso e 
bem estar da sociedade. Destacou finalmente que a finalidade da audiência publica 
atinge seus objetivos quando se dispõe a acatar as sugestões dos participantes e 
colocar para avaliação do Executivo, que norteara seu planejamento e execução, 
seguindo as determinações legais, especialmente previstas na Constituição Federal, 
Lei Orgânica, Lei de Contabilidade Púbica e por fim a Lei de Responsabilidade Fiscal.  
Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Sr. José Vanderlei Malacrida que 
procedesse a leitura completa do Projeto de Lei nº. 345/2011, que reza sobre AS 



DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA P ARA O 
EXERCÍCIO DE 2013, o que foi prontamente atendido. Finalizada a leitura do Projeto 
de Lei, o Sr. Presidente relembrou aos presentes os tópicos a serem discutidos. 
Liberada a palavra aos presentes, foi manifestada pela Senhora Adriana Barossi 
Trevisan, representante da Educação, sobre as adequações do Estatuto do Servidor 
Municipal, licença prêmio, tíquetes e auxilio alimentação e a possibilidade de inclusão 
orçamentária dos mesmos.  A Assessora da Educação, Sandra Sereghetti, fez 
considerações sobre a Nova Creche Municipal, Escola, Pré-Escola e sobre os espaços 
físicos que serão reavaliados e readequados, sobre IDEB, SARESP e outros 
instrumentos para definir e apontar qualidade na Educação, bem como sobre 
capacitação, qualidade, plano de carreira, piso salarial, todos relacionados à Educação 
Municipal. A Saúde do município, dentre outros presentes, foram ouvidas as 
servidoras Rose e Elaine sobre a satisfação de saberem da aplicação de recursos na 
saúde acima dos 15%, e com resultados efetivamente comprovados e do recebimento 
de uma Ambulância UTI para o município. Quanto à parceira com a Policia Militar, o 
funcionário municipal do Acessa São Paulo, Luiz de Carvalho, destacou a colaboração 
daquela entidade informando aos responsáveis  sobre problemas na iluminação 
pública, item importante no quesito da área de segurança publica. A Assessora de 
Esportes , Maria Cristina Uzeloto Silva demonstrou sua satisfação , informada que foi 
de que o Projeto Internet para todos acaba de ser instalado na Praça João Kivilus. 
Sobre os resultados da parceria entre a Prefeitura e a SABESP, o Sr. Hélio Amorim, 
funcionário daquela empresa, falou dos resultados satisfatórios dos aeradores na ETE, 
Estação de Tratamento de Esgoto da Sabesp, da estação elevatória a ser construída 
na Rua Segundo Manoel Gardin, beneficiando inúmeros moradores. Houve consenso 
entre os presentes do sucesso da administração publica de Anhumas, seu equilíbrio 
econômico, adequação de seu orçamento a realidade com efetividade e qualidade, em 
especial na educação e na saúde, que tem apresentado índices que comprovam tais 
considerações, e ratificando o que já foi frisado em audiências anteriores, da qualidade 
do ensino municipalizado e do problema da continuidade a partir da 6ª série, a ser 
avaliado com cautela pelo executivo municipal. Prosseguindo, pelo Sr. Presidente foi 
dito que permanecia livre a palavra para quem quisesse fazer uso. Houve silencio 
total. Retornando a palavra para o Sr. Presidente, informou que copia da presente ata 
seria enviada ao Sr. Prefeito ,  agradeceu a presença de todos, DANDO POR 
ENCERRADA A PRESENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA, determinando que fosse lavrada 
a respectiva ata, eu, José Vanderlei Malacridao, Secretário “ah doc”, lavrei-a e 
subscrevo-a, juntamente com o Sr. Presidente José Luis Lopes Ascencio e o Assessor 
Contábil da Câmara, Antonio Carlos de Araújo. Anhumas, 22 de maio de 2012. 
 
ANTONIO CARLOS DE  ARAÚJO ___________________________________ 
 
 
 
JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA ____________________________________ 
 
 
 
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  ____________________________________ 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 03 DE JU NHO DE 
2013 PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LE I QUE 
TRATA DAS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 
 
Às nove horas do dia três de junho do ano de 2013, no Plenário da Câmara 
Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando Cacheffo, nº. 781, município de 
Anhumas, foi realizada a Audiência Pública, para DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI QUE TRATA DAS DIRETRIZES A SEREM OBS ERVADAS 
NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014, nos termos do 
artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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. 399/2013 que 
“ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA 
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2.014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” , elaborado o EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA e enviado para publicação na 
imprensa escrita e afixado no Mural da Câmara, expedidos pelo Presidente da 
Mesa convites para as entidades de classe, sindicatos, associações 
constituídas, clubes de serviços, partidos políticos e ainda em favor de 
membros da sociedade civil como um todo, conforme documentação arquivada 
nesta Casa de Leis. Mediante presença das pessoas indicadas na respectiva 
“LISTA DE PRESENÇA”, deu-se propriamente dito, o inicio da presente 
audiência. Abrindo os trabalhos o Sr. José Vanderlei Malacrida, Diretor de 
Secretaria, apresentou o projeto aos presentes para serem tratados e 
discutidos na presente audiência, dizendo ainda da importância e da 
obrigatoriedade da Audiência Publica referente à LDO e, com a realização da 
audiência publica, a abertura para inclusão de novas idéias e sugestões por 
parte da sociedade, quer na alteração da atual ou na elaboração da próxima 
LDO. Na seqüência o Assessor Contábil da Câmara, Antonio Carlos de Araújo, 
explanou sobre os orçamentos do município, das previsões do que vai se 
arrecadar e o que se vai gastar, sobre a contribuição do cidadão, sobre a 
situação confortável, mas com responsabilidade que o município atravessa, 
das exigências que se avolumam para o poder executivo, explanou aos 
presentes sobre as peças constantes da LDO, das metas fiscais que irão ser 
executadas, da qualidade e importância do serviço publico, que faz melhor a 
vida da população que define suas necessidades e prioridades, e com isso 
identificar as reais necessidades do município. Concretiza-se dessa forma a 
possibilidade de executá-las através do orçamento e por isso enfatizou a 
importância das audiências publicas com ampla participação e sugestões da 
sociedade, numa parceria com o poder executivo e legislativo.   Finalizando 
falou ainda que o poder executivo pleiteia ainda outros recursos estaduais e 
federais, de maximizar os orçamentos disponíveis com parcimônia e critérios 
buscando uma gestão eficiente para manter equilibradas as finanças do 



município e proporcionar conforto e melhorias aos munícipes. A audiência 
publica favorece atingir resultados, atendendo e analisando as proposições e 
sugestões dos participantes, que serão analisadas pelo Executivo, que as 
aproveitara para sua organização e controle, dentro das normas e 
determinações legais, especialmente previstas na Constituição Federal, Lei 
Orgânica, Lei de Contabilidade Púbica e por fim a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.  Em seguida solicitou ao Sr. José Vanderlei Malacrida que procedesse a 
leitura completa do Projeto de Lei nº. 399/2013, que reza sobre AS 
DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA P ARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 e, finalizada  a leitura do Projeto de Lei, foi esclarecido 
aos presentes os tópicos a serem discutidos. Liberada a palavra aos presentes, 
foi manifestada pela Senhora Ana Maria Bernardi, presidente do Abrigo Lar de 
Jesus de Anhumas sobre a continuidade da parceria com a Prefeitura, que tem 
propiciado a continuidade do serviço e assistência naquela instituição. Silvana 
do C.F. Cavalieri e Givanilda Alves B. Obici , representando a Educação, sobre 
os problemas inerentes a área, em especial do Estatuto do Magistério e outros 
benefícios que poderiam ser propostos como licença prêmio e sexta parte. Foi 
ainda solicitado informações da EMEF e da Escola que esta sendo construída, 
sobre os espaços físicos que deverão ser utilizados pelo município. A Saúde do 
município, representada pelo Assessor Alecy Rodrigues de Oliveira enfatizou 
da evolução dos serviços prestados pela Saúde, das consultas marcadas e o 
não comparecimento dos pacientes, sobre a inauguração do ESF II no Jardim 
Esplanada e da mudança no atendimento odontológico, seguindo 
determinações superiores. A presença do Comandante Sargento Cian e a 
parceira com a Policia Militar, para a segurança dos munícipes também foi 
destacada. A Assessora de Esportes, Maria Cristina Uzeloto Silva, destacou as 
atividades de sua pasta, com apoio do Executivo, com as competições 
inclusive com participação de equipes de outros estados e até do exterior e de 
apoio as iniciativas esportivas de outras instituições. Foi apresentado pelo 
vereador José Luis Lopes Ascencio e pela Vereadora Irene Cristina Deltrejo 
Costa um projeto de emenda aditiva a LDO, para a Implantação de Auxilio 
Alimentação a todos os servidores ativos, emenda esta já encaminhada a 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal. 
Prosseguindo, foi colocado que permanecia livre a palavra para quem quisesse 
fazer uso. Houve silencio total. Retornando a palavra para o Sr. Assessor 
Contábil, informou que copia da presente ata seria enviada ao Sr. Prefeito, 
agradeceu a presença de todos, DANDO POR ENCERRADA A PRESENTE 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, determinando que fosse lavrada a respectiva ata, eu, 
José Vanderlei Malacrida, Secretário “ah doc”, lavrei-a e subscrevo-a, 
juntamente com o Sr. Presidente Odair Dias Cavalcante e o Assessor Contábil, 
Antonio Carlos de Araújo. 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, REALIZADO NO DIA 27 DE MA IO DE 2014 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE  TRATA 
DAS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁR IA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2015. 
 
Às Dezenove Horas e Trinta Minutos do dia Vinte e Sete de Maio do ano de 
2014, no Plenário da Câmara Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando 
Cacheffo, nº. 781, município de Anhumas, foi realizada a Audiência Pública, 
para DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DAS DIRE TRIZES A 
SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍC IO DE 
2015, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Inicialmente fica consignado que foi apresentado na 
Sessão Ordinária do dia 13/05/2014 e encaminhado as Comissões de Justiça, 
Educação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o Projeto de 
Lei nº. 431/2014 que “ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.015 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” , elaborado o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA e enviado para publicação na imprensa escrita e afixado no Mural da 
Câmara, expedidos pelo Presidente da Mesa convites para as entidades de 
classe, sindicatos, associações constituídas, clubes de serviços, partidos 
políticos e ainda em favor de membros da sociedade civil como um todo, 
conforme documentação arquivada nesta Casa de Leis. Mediante presença 
das pessoas indicadas na respectiva “LISTA DE PRESENÇA”, deu-se 
propriamente dito, o inicio da presente audiência. Abrindo os trabalhos o Sr. 
José Vanderlei Malacrida, Diretor de Secretaria, apresentou o projeto aos 
presentes para serem tratados e discutidos na presente audiência, dizendo 
ainda da importância e da obrigatoriedade da Audiência Publica referente à 
LDO e, com a realização da audiência publica, a abertura para inclusão de 
novas idéias e sugestões por parte da sociedade, quer na alteração da atual ou 
na elaboração da próxima LDO. Na seqüência o Assessor Contábil da Câmara, 
Antonio Carlos de Araújo, explanou sobre os orçamentos do município, das 
previsões do que vai se arrecadar e o que se vai gastar, sobre a contribuição 
do cidadão, sobre a situação confortável, mas com responsabilidade que o 
município atravessa, das exigências que se avolumam para o poder executivo, 
explanou aos presentes sobre as peças constantes da LDO, das metas fiscais 
que irão ser executadas, da qualidade e importância do serviço publico, que faz 
melhor a vida da população que define suas necessidades e prioridades, e com 
isso identificar as reais necessidades do município. Concretiza-se dessa forma 
a possibilidade de executá-las através do orçamento e por isso enfatizou a 
importância das audiências publicas com ampla participação e sugestões da 
sociedade, numa parceria com o poder executivo e legislativo.   Finalizando 
falou ainda que o poder executivo pleiteia ainda outros recursos estaduais e 
federais, de maximizar os orçamentos disponíveis com parcimônia e critérios 
buscando uma gestão eficiente para manter equilibradas as finanças do 



município e proporcionar conforto e melhorias aos munícipes. A audiência 
publica favorece atingir resultados, atendendo e analisando as proposições e 
sugestões dos participantes, que serão analisadas pelo Executivo, que as 
aproveitara para sua organização e controle, dentro das normas e 
determinações legais, especialmente previstas na Constituição Federal, Lei 
Orgânica, Lei de Contabilidade Púbica e por fim a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.  Em seguida solicitou ao Sr. José Vanderlei Malacrida que procedesse a 
leitura completa do Projeto de Lei nº. 431/2014, que reza sobre AS 
DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA P ARA O 
EXERCÍCIO DE 2015 e, finalizada  a leitura do Projeto de Lei, foi esclarecido 
aos presentes os tópicos a serem discutidos. Liberada a palavra aos presentes, 
foi manifestada pela Senhora Ana Maria Bernardi, presidente do Abrigo Lar de 
Jesus de Anhumas agradecendo a subvenção da Prefeitura , inclusive com 
cessão de funcionários , que tem propiciado a continuidade do serviço e 
assistência naquela instituição. Silvana do C.F. Cavalieri e Givanilda Alves B. 
Obici , representando a Educação, sobre os problemas inerentes a área, da 
importância da Merenda Escolar, pela sua qualidade e fonte de alimentação a 
crianças que a tem como atrativo para freqüentar a escola, da reforma do 
Estatuto do Magistério e de necessidade de atualizações cada vez mais 
constantes dos componentes da Educação. A Saúde do município, 
representada pelo Assessor Alecy Rodrigues de Oliveira enfatizou da evolução 
dos serviços prestados pela Saúde, da participação do Estado cada vez menor, 
transferindo para a esfera municipal, da importância das parcerias e da 
qualidade do Hospital Regional no atendimento a cidade. Prosseguindo, foi 
colocado que permanecia livre a palavra para quem quisesse fazer uso. Houve 
silencio total. Retornando a palavra para o Sr. Assessor Contábil, informou que 
copia da presente ata seria enviada ao Sr. Prefeito, agradeceu a presença de 
todos, DANDO POR ENCERRADA A PRESENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
determinando que fosse lavrada a respectiva ata, eu, José Vanderlei Malacrida, 
Secretário “ah doc”, lavrei-a e subscrevo-a, juntamente com o Sr. Presidente 
Odair Dias Cavalcante e o Assessor Contábil, Antonio Carlos de Araújo. 
Anhumas, 27 de Maio de 2014. 
 
 
 
_____________________ _______________________  ______________________ 
Odair Dias Cavalcante         Antonio Carlos de Ara ujo    José Vanderlei Malacrida 
         Presidente        Assessor Contábil               Diretor de Secretaria    
 
 
 
 
 
 
 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 26 DE MAI O DE 2015 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE  TRATA 
DAS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁR IA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016. 
 
Às Dezenove Horas e Trinta Minutos do dia Vinte e Seis de Maio do ano de 
2015, no Plenário da Câmara Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando 
Cacheffo, nº. 781, município de Anhumas, foi realizada a Audiência Pública, 
para DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DAS DIRE TRIZES A 
SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍC IO DE 
2016, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Inicialmente fica consignado que foi apresentado na 
Sessão Ordinária do dia 12/05/2015 e encaminhado as Comissões de Justiça, 
Educação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o Projeto de 
Lei nº. 462/2015 que “ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.016 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” , elaborado o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA e enviado para publicação na imprensa escrita e afixado no Mural da 
Câmara, expedidos pelo Presidente da Mesa convites para as entidades de 
classe, sindicatos, associações constituídas, clubes de serviços, partidos 
políticos e ainda em favor de membros da sociedade civil como um todo, 
conforme documentação arquivada nesta Casa de Leis. Mediante presença 
das pessoas indicadas na respectiva “LISTA DE PRESENÇA”, deu-se 
propriamente dito, o inicio da presente audiência. Abrindo os trabalhos o Sr. 
José Vanderlei Malacrida, Diretor de Secretaria, apresentou o projeto aos 
presentes para serem tratados e discutidos na presente audiência, dizendo 
ainda da importância e da obrigatoriedade da Audiência Publica referente à 
LDO e, com a realização da audiência publica, a abertura para inclusão de 
novas ideias e sugestões por parte da sociedade, quer na alteração da atual ou 
na elaboração da próxima LDO. Na sequencia o Assessor Jurídico  da Câmara, 
Cláudio Rogério Malacrida, explanou sobre os orçamentos do município, das 
previsões do que vai se arrecadar e o que se vai gastar, sobre a contribuição 
do cidadão, sobre a situação confortável, mas com responsabilidade que o 
Município atravessa, das exigências que se avolumam para o poder executivo, 
explanou aos presentes sobre as peças constantes da LDO, das metas fiscais 
que irão ser executadas, da qualidade e importância do serviço publico, que faz 
melhor a vida da população que define suas necessidades e prioridades, e com 
isso identificar as reais necessidades do município. Concretiza-se dessa forma 
a possibilidade de executá-las através do orçamento e por isso enfatizou a 
importância das audiências publicas com ampla participação e sugestões da 
sociedade, numa parceria com o poder executivo e legislativo.   Finalizando 
falou ainda que o poder executivo pleiteia ainda outros recursos estaduais e 
federais, de maximizar os orçamentos disponíveis com parcimônia e critérios 
buscando uma gestão eficiente para manter equilibradas as finanças do 



município e proporcionar conforto e melhorias aos munícipes. A audiência 
publica favorece atingir resultados, atendendo e analisando as proposições e 
sugestões dos participantes, que serão analisadas pelo Executivo, que as 
aproveitara para sua organização e controle, dentro das normas e 
determinações legais, especialmente previstas na Constituição Federal, Lei 
Orgânica, Lei de Contabilidade Púbica e por fim a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.  Em seguida solicitou ao Sr. José Vanderlei Malacrida que procedesse a 
leitura completa do Projeto de Lei nº. 462/2015, que reza sobre AS 
DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA P ARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 e, finalizada  a leitura do Projeto de Lei, foi esclarecido 
aos presentes os tópicos a serem discutidos. Liberada a palavra aos presentes, 
foi manifestada pela Senhora Ana Maria Bernardi, presidente do Abrigo Lar de 
Jesus de Anhumas agradecendo a subvenção da Prefeitura , inclusive com 
cessão de funcionários, que tem propiciado a continuidade do serviço e 
assistência naquela instituição. Silvana do C.F. Cavalieri e Givanilda Alves B. 
Obici , representando a Educação, sobre os problemas inerentes a área, da 
importância da Merenda Escolar, pela sua qualidade e fonte de alimentação a 
crianças que a tem como atrativo para freqüentar a escola, da reforma do 
Estatuto do Magistério e de necessidade de atualizações cada vez mais 
constantes dos componentes da Educação. Prosseguindo, foi colocado que 
permanecia livre a palavra para quem quisesse fazer uso. Houve silencio total. 
Retornando a palavra para o Sr. Assessor Jurídico, informou que copia da 
presente ata seria enviada ao Sr. Prefeito, agradeceu a presença de todos, 
DANDO POR ENCERRADA A PRESENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
determinando que fosse lavrada a respectiva ata, eu, José Vanderlei Malacrida, 
Secretário “ah doc”, lavrei-a e subscrevo-a, juntamente com o Sr. Presidente 
José Alves Barbosa Sobrinho e o Assessor Juridico, Cláudio Rogério 
Malacrida. Anhumas, 26 de Maio de 2015. 
 
 
______________________________  ___________________________ 
     José Alves Barbosa Sobrinho          Cláudio Rogério Malacrida 
                  Presidente     Assessor Jurídico  
 
 

_____________________________ 
José Vanderlei Malacrida 

Diretor de Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 24 DE MAI O DE 2016 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE  TRATA 
DAS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁR IA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 
 
Às Dezenove Horas e Trinta Minutos do dia Vinte e Quatro de Maio do ano de 
2016, no Plenário da Câmara Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando 
Cacheffo, nº. 781, município de Anhumas, foi realizada a Audiência Pública, 
para DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DAS DIRE TRIZES A 
SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍC IO DE 
2017, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Inicialmente fica consignado que foi apresentado na 
Sessão Ordinária do dia 10/05/2016 e encaminhado as Comissões de Justiça, 
Educação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o Projeto de 
Lei nº. 485/2016 que “ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” , elaborado o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA e enviado para publicação na imprensa escrita e afixado no Mural da 
Câmara, expedidos pelo Presidente da Mesa convites para as entidades de 
classe, sindicatos, associações constituídas, clubes de serviços, partidos 
políticos e ainda em favor de membros da sociedade civil como um todo, 
conforme documentação arquivada nesta Casa de Leis. Mediante presença 
das pessoas indicadas na respectiva “LISTA DE PRESENÇA”, deu-se 
propriamente dito, o inicio da presente audiência. Abrindo os trabalhos o Sr. 
José Vanderlei Malacrida, Diretor de Secretaria, apresentou o projeto aos 
presentes para serem tratados e discutidos na presente audiência, dizendo 
ainda da importância e da obrigatoriedade da Audiência Publica referente à 
LDO e, com a realização da audiência publica, a abertura para inclusão de 
novas idéias e sugestões por parte da sociedade, quer na alteração da atual ou 
na elaboração da próxima LDO. Na seqüência o Assessor Jurídico  da Câmara, 
Cláudio Rogério Malacrida, colocou  aos presentes os aspectos legais e da 
obrigatoriedade  das Audiências   e  que  também considerava  a importância 
da presença da sociedade para  participar de tão importante evento. Passando 
a palavra ao Sr. Antonio Carlos de Araujo, Assessor Contábil da Câmara, o 
mesmo explanou sobre os orçamentos do município, das previsões do que vai 
se arrecadar e o que se vai gastar, sobre a contribuição do cidadão, sobre a 
situação confortável, mas com responsabilidade que o Município atravessa, 
das exigências que se avolumam para o poder executivo, esclareceu  aos 
presentes sobre as peças constantes da LDO, das metas fiscais que irão ser 
executadas, da qualidade e importância do serviço publico, que faz melhorar a 
vida da população,  que define suas necessidades e prioridades, e com isso 
identificar as reais necessidades do município. Concretiza-se dessa forma a 
possibilidade de executá-las através do orçamento e por isso enfatizou a 
importância das audiências publicas com ampla participação e sugestões da 



sociedade, numa parceria com o poder executivo e legislativo.   Finalizando 
falou ainda que o Poder Executivo pleiteia ainda outros recursos estaduais e 
federais, de maximizar os orçamentos disponíveis com parcimônia e critérios 
buscando uma gestão eficiente para manter equilibradas as finanças do 
município e proporcionar conforto e melhorias aos munícipes. A audiência 
publica permite atingir resultados eficazes e de acordo com a vontade da 
população em geral, atendendo e analisando as proposições e sugestões dos 
participantes, que serão analisadas pelo Executivo, que as aproveitara para 
sua organização e controle, dentro das normas e determinações legais, 
especialmente previstas na Constituição Federal, Lei Orgânica, Lei de 
Contabilidade Púbica e por fim a Lei de Responsabilidade Fiscal.  Em seguida 
solicitou ao Sr. José Vanderlei Malacrida que procedesse a leitura completa do 
Projeto de Lei nº. 485/2016, que reza sobre AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 e, 
finalizada  a leitura do Projeto de Lei, foi esclarecido aos presentes os tópicos a 
serem discutidos. Liberada a palavra aos presentes, foi manifestado pelo 
Vereador José Luis Lopes Ascencio, que disse  da  presença do legislativo na 
Audiência  e de atender  tambem as necessidades  da Terceira Idade, ainda 
não contemplada efetivamente na LDO. Presentes também  funcionários da 
Educação Municipal , usando a palavra  a Gestora  Sra. Givanilda Alves 
Barbosa Obici,  dizendo que os recursos direcionados a Educação  tem 
proporcionado resultados satisfatórios e  uma evolução na qualidade  da  
educação,  o que é muito  gratificante elevando o nível de  conhecimento da 
população escolar.  A  Senhora Vanda Esperandio, presidente do Abrigo Lar de 
Jesus de Anhumas agradecendo a subvenção da Prefeitura , inclusive com 
cessão de funcionários, que tem propiciado a continuidade do serviço e 
assistência naquela instituição. Presença da Policia Militar, através do Sargento 
Robson Rosa que  disse da tranqüilidade  do municipio e da parceria com o 
Executivo, fazendo de Anhumas uma cidade  com qualidade de vida  e com 
segurança. Continuando, foi colocado que permanecia livre a palavra para 
quem quisesse fazer uso. Houve silencio total. Retornando a palavra para o Sr. 
Assessor Jurídico, informou que copia da presente ata seria enviada ao Sr. 
Prefeito, agradeceu a presença de todos, DANDO POR ENCERRADA A 
PRESENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA, determinando que fosse lavrada a 
respectiva ata, eu, José Vanderlei Malacrida, Secretário “ah doc”, lavrei-a e 
subscrevo-a, juntamente com o Sr. Presidente José Alves Barbosa Sobrinho e 
o Assessor Juridico, Cláudio Rogério Malacrida. Anhumas, 24 de Maio de 
2016. 
 
______________________________  ___________________________ 
     José Alves Barbosa Sobrinho          Cláudio Rogério Malacrida 
                  Presidente     Assessor Jurídico  
______________________________ 

Antonio Carlos de Araujo                                 _____________________________ 
Assessor Contabil                                                         José Vanderlei Malacrida 

                                                                               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 
DAS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁR IA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 
 
Às Dezenove Horas e Trinta Minutos do dia Vinte e Três de Maio do ano de 
2017, no Plenário da Câmara Municipal de Anhumas, sito a Rua Fernando 
Cacheffo, nº. 781, município de Anhumas, foi realizada a Audiência Pública, 
para DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DAS DIRE TRIZES A 
SEREM OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍC IO DE 
2018, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 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. 511/2017 que “ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.018 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” , elaborado o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA e enviado para publicação na imprensa escrita e afixado no Mural da 
Câmara, expedidos pelo Presidente da Mesa convites para as entidades de 
classe, sindicatos, associações constituídas, clubes de serviços, partidos 
políticos e ainda em favor de membros da sociedade civil como um todo, 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, conforme 
documentação arquivada nesta Casa de Leis. Mediante presença das pessoas 
indicadas na respectiva “LISTA DE PRESENÇA”, deu-se propriamente dito, o 
inicio da presente audiência. Abrindo os trabalhos o Sr. José Vanderlei 
Malacrida, Diretor de Secretaria, apresentou o projeto aos presentes para 
serem tratados e discutidos na presente audiência, dizendo ainda da 
importância e da obrigatoriedade da Audiência Publica referente à LDO e, com 
a realização da audiência publica, a abertura para inclusão de novas idéias e 
sugestões por parte da sociedade, quer na alteração da atual ou na elaboração 
da próxima LDO. Na seqüência o Assessor Jurídico da Câmara, Cláudio 
Rogério Malacrida, colocou aos presentes os aspectos legais e da 
obrigatoriedade das Audiências e que também considerava a importância da 
presença da sociedade para participar de tão importante evento. Passando a 
palavra ao Sr. Antonio Carlos de Araujo, Assessor Contábil da Câmara, o 
mesmo explanou sobre os orçamentos do município, das previsões do que vai 
se arrecadar e o que se vai gastar, sobre a contribuição do cidadão, sobre a 
situação confortável, mas com responsabilidade que o Município atravessa, 
das exigências que se avolumam para o poder executivo, esclareceu aos 
presentes sobre as peças constantes da LDO, das metas fiscais que irão ser 
executadas, da qualidade e importância do serviço publico, que faz melhorar a 
vida da população, que define suas necessidades e prioridades, e com isso 
identificar as reais necessidades do município. Concretiza-se dessa forma a 



possibilidade de executá-las através do orçamento e por isso enfatizou a 
importância das audiências publicas com ampla participação e sugestões da 
sociedade, numa parceria com o poder executivo e legislativo.   Finalizando 
falou ainda que o Poder Executivo pleiteia ainda outros recursos estaduais e 
federais, de maximizar os orçamentos disponíveis com parcimônia e critérios 
buscando uma gestão eficiente para manter equilibradas as finanças do 
município e proporcionar conforto e melhorias aos munícipes. A audiência 
publica permite atingir resultados eficazes e de acordo com a vontade da 
população em geral, atendendo e analisando as proposições e sugestões dos 
participantes, que serão analisadas pelo Executivo, que as aproveitara para 
sua organização e controle, dentro das normas e determinações legais, 
especialmente previstas na Constituição Federal, Lei Orgânica, Lei de 
Contabilidade Púbica e por fim a Lei de Responsabilidade Fiscal.  Em seguida 
solicitou ao Sr. José Vanderlei Malacrida que procedesse a leitura completa do 
Projeto de Lei nº. 511/2017, que reza sobre AS DIRETRIZES A SEREM 
OBSERVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 e, 
finalizada a leitura do Projeto de Lei, foi esclarecido aos presentes os tópicos a 
serem discutidos. Liberada a palavra aos presentes, foi manifestado pelo 
Vereador José Luis Lopes Ascencio, que disse da presença do legislativo na 
Audiência e de atender também as necessidades da Terceira Idade, ainda não 
contemplada efetivamente na LDO. Sendo que os vereadores José Luis Lopes 
Ascencio, Cesar Alves Barbosa, Gisele de Cápua Souza e Fabio Ribeiro da 
Silva, apresentaram uma Emenda à LDO (2018) para a implantação de Auxilio 
Alimentação a todos os servidores ativos, e já encaminhada a Comissão de 
Finanças Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal. Pelo citado vereador 
José Luis foi sustentado que muito embora não  seja uma obrigação do 
Município pagar em favor dos servidores o auxilio alimentação, a simples 
previsão nas peças orçamentárias já se trata de uma grande conquista. Isto 
porque, havendo possibilidades financeiras para tal finalidade, o Poder 
Executivo não fica na dependência de alterar as principais peças 
orçamentárias, restando assim, o envio de um projeto de lei especifico pelo 
Executivo, que detém a exclusividade da matéria. Finalizando sua falar, o 
Vereador José Luis discursou sobre a importância da participação popular nas 
audiências públicas para tratar de assuntos de interesse da coletividade.   
Presentes também funcionários da Educação Municipal, usando a palavra a 
Gestora Sra. Givanilda Alves Barbosa Obici, dizendo que os recursos 
direcionados a Educação tem proporcionado resultados satisfatórios e uma 
evolução na qualidade da educação, o que é muito gratificante elevando o nível 
de conhecimento da população escolar.   Continuando, foi colocado que 
permanecia livre a palavra para quem quisesse fazer uso. Houve silencio total. 
Retornando a palavra para o Sr. Assessor Jurídico, informou que copia da 
presente ata seria enviada ao Sr. Prefeito, agradeceu a presença de todos, 
DANDO POR ENCERRADA A PRESENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
determinando que fosse lavrada a respectiva ata, eu, José Vanderlei Malacrida, 
Secretário “ah doc”, lavrei-a e subscrevo-a, juntamente com o Sr. Presidente 



Rafael Felippe Celeste Bega o Assessor Jurídico, Cláudio Rogério Malacrida e 
o Assessor Contábil Antonio Carlos de Araujo. Anhumas, 23 de Maio de 2017. 
 
 
______________________________  ___________________________ 
     Rafael Felippe Celeste Bega          Cláudio Rogério Malacrida 
                  Presidente     Assessor Jurídico  
 
 
 
______________________________ 

Antonio Carlos de Araujo                                 _____________________________ 
Assessor Contabil                                                         José Vanderlei Malacrida 

                                                                               Diretor de Secretaria 
 


