
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 
2009 PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE 
TRATA DA LOA -  LEI ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2010. 
 
Às dez 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. 273/2009, relativo a LOA - LEI ORÇAMENTARIA 
DE 2010, 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  que a LOA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que 
compreende o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. O projeto de lei 
orçamentária vem acompanhado de anexos e de demonstrativos regionalizado 
do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributaria e crediticia, 
e que a Lei de Orçamento Anual detalha a aplicação de recursos do município 
em obras e ações para o exercício seguinte com base nas projeções das 
receitas e das despesas. Em seguida passou a palavra ao Dr. Cláudio Rogério 
Malacrida, Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Anhumas que referindo-
se ao mencionado projeto, o mesmo 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 o exercício de 2010, e em especial do Orçamento 
Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, fazendo também a leitura do 
projeto  da Lei. Orçamentária Anual, 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 os vereadores Luiz Carlos 
Celeste e Gisele de Cápua Souza, que mostraram sua preocupação e a 
necessidade da construção do Centro de Convivência do Idoso e num 



programa de combate as drogas, visto a incidência ser cada vez maior e  da 
resposta á Conferencia Municipal da Cultura, que deliberou  sobre a construção 
do Centro Cultural e o aumento do índice 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. Continuando os trabalhos o 
Senhor Presidente, mostrou a preocupação relacionada 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.  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.. 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  incluídas. 
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. 
273/2009 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 para  a sua apropriação a projetos 
futuros, e dando por encerrada a Audiência Publica. O Senhor 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 NOVEMBRO DE 
2010 PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE 
TRATA DA LOA -  LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2011. 
 
Às dez horas do dia três de novembro do ano de dois mil e dez, 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. 326/2010, relativo a LOA - LEI ORÇAMENTARIA DE 
2011, 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 15 de 
outubro de 2010 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 
enfatizou da importância de 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, as tomadas de decisões 
e a sua transparência. Em seguida passou a palavra ao Dr. Cláudio Rogério 
Malacrida, Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Anhumas, informando aos 
presentes que todos os aspectos e cuidados legais foram tomados para a sua 
realização, explanando que a LOA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que 
compreende o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta. O projeto de lei 
orçamentária veio acompanhado de anexos e de demonstrativos regionalizado do 
efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, 
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e crediticia, e que a Lei de 
Orçamento Anual detalha a aplicação de recursos do município em obras e ações 
para o exercício seguinte com base nas projeções das receitas e das despesas. 
Disse ainda, referindo-se ao projeto do orçamento anual, que o mesmo obedecia 
aos prazos de encaminhamento e ainda as determinações de metas e execuções 
contidas na legislação em vigor, destacando os índices atribuídos a Educação e 
Saúde, maiores que os exigidos legalmente Ato continuo, usou a palavra o Senhor 
José Vanderlei Malacrida, Diretor de Secretaria da Câmara Municipal de Anhumas, 
fazendo a leitura do Projeto da Lei Orçamentária Anual, informando do seu 
encaminhamento para a presente audiência e posterior apreciação da Câmara 
Municipal, constando dele as projeções das receitas e despesas para o exercício 
de 2011, e em especial do Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social. 
O Senhor Presidente deixou livre a palavra para quem quisesse fazer uso, para a 
formulação de sugestões, objeções ou comentários, usando da mesma a 
presidente do Abrigo Lar de Jesus, Ana Maria Bernardi, que agradeceu o Poder 
Executivo pela atenção dispensada aquela entidade e do pedido de aumento na 
subvenção, em face das dificuldades enfrentadas. Ainda como comerciante, 
também falou da importância da atenção e o prestigio na compra pelo poder 



executivo no comercio local. O Sargento Altair Cian, Comandante da Policia Militar, 
também fez considerações sobre a participação do poder executivo na parceria 
com a Policia Militar, destacando entre outras, o cuidado e zelo da sinalização de 
transito. A Diretora da Emef Cel. Francisco Whitacker, Silvana C.F. Cavalheri e a 
Assessora Municipal de Educação, Sandra Sereghetti, citaram a qualidade da 
educação do município, com elogios aos índices superiores aos legais que a 
Educação foi contemplada, sugerindo ações e direcionamento de recursos à 
acessibilidade, a campanhas de educação no transito e da melhoria na iluminação 
pública, sendo acompanhadas pelo Assessor Municipal de Saúde, Alecy de 
Oliveira, referindo-se aos índices direcionados a Saúde e com isso da 
possibilidade de aumentar o quadro de funcionários da Saúde, em especial de 
médicos e no transporte de pacientes através de ambulâncias, lembrando ainda 
aos presentes da construção da nova UBS em Anhumas e da reivindicação 
sugerida de uma ambulância especial para o atendimento da população.  O Srª. 
Adriana B. Trevisan, diretora da Creche e Pré Escola Municipal, também fez 
referencia a importância do orçamento no atendimento de sua área, e com isso a 
qualidade oferecida às crianças, informando ainda que, com a construção da nova 
creche municipal, teremos a possibilidade de propicias mais vagas e melhor 
atendimento. O Sr. Presidente falou ainda do consenso entre os participantes da 
preocupação do uso de drogas, principalmente por adolescentes, sendo que o 
presidente do CMDCA, Alecy Rodrigues de Oliveira, considerou a importância do 
Conselho Tutelar, que com apoio do poder executivo, exerce um trabalho 
importante e enfatizou o aprimoramento e a dinamização do Conselho Tutelar e do 
CMDCA, visto que, em todos os projetos o Poder Judiciário exige que a infância e 
a juventude sejam incluídas, fato este já relatado na ultima audienca publica. O 
vereador José Alves Barbosa Sobrinho e o Presidente da Câmara, José Luis, 
destacaram a importância da participação da comunidade em audiências publicas, 
e com isso da possibilidade de implantar e programar projetos, com a resolução de 
carências e outras necessidades da população, através da sua discussão, com o 
apoio do poder legislativo. 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. 
326/2010 na sessão ordinária de 09/11/2010 e 23/11/2010, para primeira e 
segunda discussão e votação, bem como oficiaria ao Senhor Prefeito, enviando 
copia da presente ata, para conhecimento e avaliação, quando então deu por 
encerrada a Audiência Publica. O Senhor 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. Anhumas, 
03 de Novembro de 2010. 
 
 

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA         CLÁUDIO ROGÉRIO MALACRIDA 
 
 
                                  JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO            
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 

2011 PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE 

TRATA DA LOA -  LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012. 

 
Às dez horas do dia vinte e seis de outubro do ano de dois mil e onze, 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. 356/2011, relativo a LOA - LEI ORÇAMENTARIA DE 2012, 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 afixado no Mural da Câmara 
Municipal de Anhumas em 13 de outubro de 2011, o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
AUDIÊNCIA PUBLICA e, publicado no jornal “O IMPARCIAL” do dia 14 de outubro de 
2011. 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, José Luis Lopes Ascencio, informou aos presentes, que todas as 
providencias formais que foram tomadas para a realização da presente audiência 
publica, e com esses procedimentos, possibilitando sua realização de forma   legal e 
democrática,  fazendo dela 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 
publicas, tomadas de decisões e a sua transparência. Em seguida passou a palavra 
ao Assessor Contábil da Câmara Municipal, Antonio Carlos de Araújo, que fez 
considerações da importância da  participação  popular e dos  diversos segmentos da 
sociedade na audiência e que com isso seria  realmente  possível realizar uma 
AUDIÊNCIA DE FATO, mesmo porque os órgãos fiscalizadores  exigem a realização 
da mesma. Na seqüência,  fez  um paralelo entre o orçamento  pessoal e familiar com 
suas receitas e despesas e o orçamento do município, com a diferença que  nesse 
caso, o mesmo é uma Lei que estima  a arrecadação e nisso  o  planejamento das 
despesas com as necessidades da população, tudo isso num fórum de debates 
abertos a toda a sociedade, e  que tecnicamente,  a LOA é uma lei de iniciativa do 
Poder Executivo  e este projeto de lei orçamentária vem acompanhado de anexos e de 
demonstrativos regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária 
e crediticia e, que a Lei de Orçamento Anual detalha a aplicação de recursos do 
município em obras e ações para o exercício seguinte,  com base nas projeções das 
receitas e das despesas. Destacou ainda não ter o município dividas a curto prazo, 
apenas precatórios com parcelamentos a longo prazo, estando a folha de pagamento 
equilibrada, propiciando investimentos, inclusive os com contra partida, destacando os 
índices atribuídos a Educação e Saúde, maiores que os exigidos legalmente e com o 
desenvolvimento do município, as novas despesas operacionais e consequentemente  
o aumento de novas instalações. Ato continuo, usou a palavra o Senhor José 
Vanderlei Malacrida, Diretor de Secretaria da Câmara Municipal de Anhumas, fazendo 
a leitura do Projeto da Lei Orçamentária Anual, informando do seu encaminhamento 
para a presente audiência e posterior apreciação da Câmara Municipal, constando 
dele as projeções das receitas e despesas para o exercício de 2012, e em especial do 



Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social. Na seqüência o Senhor 
Presidente deixou livre a palavra para quem quisesse fazer uso, para a formulação de 
sugestões, objeções ou comentários, usando da mesma a Diretora da EMEF Cel. 
Francisco Whitacker, Silvana C. F. Cavalheri, a Diretora da Creche e Pré Escola, 
Adriana B. Trevisan e a Assessora da Educação, Sandra  Sereghette, que 
consideraram em conjunto,  da necessidade de mais investimentos em infra-estrutura, 
capacitações, salas de informática e da perda de profissionais em função da questão 
salarial e da sugestão de inclusão de programas familiares para as famílias através do 
CRAS; o Assessor de Saúde, Alecy R. de Oliveira, declinou da deficiência do espaço 
físico da UBS, com duas equipes de saúde no mesmo local e dizendo da construção 
de uma nova UBS, da falta de equipamentos de média complexidade, também da 
deficiente remuneração dos profissionais da saúde , bem como a falta de capacitação, 
finalizando em se fazer um “Investimento” através de uma campanha de 
conscientização do usuário sobre o que é saúde básica, especialidades e do uso 
racional do serviço de saúde do município; a presidente do Abrigo Lar de Jesus, Ana 
Maria Bernardi,  agradeceu o Poder Executivo e Legislativo,  pela atenção dispensada 
aquela entidade e da manutenção da subvenção, em face das dificuldades 
enfrentadas e ainda como comerciante, também falou da importância da continuidade 
das aquisições pelo poder executivo no comercio local. A Igreja Assembléia de Deus, 
através do Pastor Edivaldo Hilário, se disse admirado do município, com a estrutura e 
qualidade de atendimento, pois fez comparativos por outras cidades por onde passou 
e salientou da necessidade de mostrar isso, com a efetivação de campanhas, ao 
morador da cidade, que as vezes não valoriza o que tem. O Sargento Altair Cian, 
Comandante da Policia Militar, também fez considerações sobre a participação 
positiva do poder executivo na parceria com a Policia Militar e, como medida de 
sugestão à questão da melhoria da sinalização urbana, tanto dos imóveis como as do 
trânsito, a melhoria da iluminação publica e do monitoramento de prédios públicos. O 
Sr. Presidente falou ainda da criação do COMAD, Conselho Municipal Anti Drogas e  
da insuficiência  dos investimentos feitos na questão da acessibilidade no município , 
dizendo ainda da satisfação da resposta participativa da comunidade em audiências 
publicas e,  com isso, da possibilidade de implantar e programar projetos, com a 
resolução de carências e outras necessidades da população, através da sua 
discussão, com o apoio do poder legislativo e executivo, dizendo finalmente 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. 356/2011 na 
sessão ordinária de 08/11/2011 e 22/11/2011, para primeira e segunda discussão e 
votação, bem como oficiaria ao Senhor Prefeito, enviando copia da presente ata, para 
conhecimento e avaliação, quando então deu por encerrada a Audiência Publica. O 
Senhor Presidente determinou então a lavratura da presente ata. Eu, Jose Vanderlei 
Malacrida, Secretário “ah doc” da presente audiência, subscrevo-a juntamente com o 
Senhor Presidente da Câmara, José Luis Lopes Ascencio e o Assessor Contábil, 
Antonio Carlos de Araujo. Anhumas, 26 de Outubro de 2011. 
 

 

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA              ANTONIO CARLOS DE ARAUJO  

 

 

                                  JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO     



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 

2012 PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE 

TRATA DA LOA -  LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013. 

 
Às dez horas do dia trinta de outubro do ano de dois mil e doze, 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. 386/2012, relativo à LOA - LEI ORÇAMENTARIA DE 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 afixado no Mural da Câmara 
Municipal de Anhumas em 10 de outubro de 2012, o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
AUDIÊNCIA PUBLICA e, publicado no jornal “O IMPARCIAL” do dia 11 de outubro de 
2012. Com a presença das pessoas que assinaram a Lista de Presença, arquivada na 
pasta de Audiências Publicas,  deu-se inicio a presente audiência e abrindo os 
trabalhos o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Luis Lopes Ascencio, 
informou aos presentes, que todas as providencias formais  foram tomadas para a 
realização da presente audiência publica, possibilitando sua realização de forma legal 
e democrática, fazendo dela 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 
publicas, tomadas de decisões e a sua transparência. Em seguida passou a palavra 
ao Assessor Contábil da Câmara Municipal, Antonio Carlos de Araújo, que fez 
considerações da importância da presença e participação popular dos diversos 
segmentos da sociedade na audiência e que com isso seria realmente possível 
realizar uma AUDIÊNCIA DE FATO, mesmo porque os órgãos fiscalizadores exigem a 
realização da mesma. Na seqüência disse do exemplo do orçamento familiar, com 
suas receitas e despesas e o orçamento do município, com a diferença que nesse 
caso, o mesmo é uma Lei que estima a arrecadação e nisso o planejamento das 
despesas com as necessidades da população, tudo isso num fórum de debates 
abertos a toda a sociedade. Disse ainda que, a LOA é uma lei de iniciativa do Poder 
Executivo e este projeto da lei orçamentária vem acompanhado de anexos e de 
demonstrativos regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária 
e crediticia e, que a Lei de Orçamento Anual detalha a aplicação de recursos do 
município em obras e ações para o exercício seguinte, com base nas projeções das 
receitas e das despesas. Comentou sobre os precatórios com parcelamentos a longo 
prazo, estando a folha de pagamento equilibrada, propiciando investimentos, inclusive 
os com contra partida, destacando os índices atribuídos a Educação de vinte e cinco 
por cento e da Saúde quinze por cento e que o município já vem aplicando índices, 
maiores que os exigidos. Saleintou que mudanças pela Câmara no projeto seriam 
possíveis, mas orientou para que os presentes dessem suas sugestões para o PPA 
que será apreciado em abril de 2013, inclusive os colocados na presente audiência. 
Ato continuo, o Senhor José Vanderlei Malacrida, Diretor de Secretaria da Câmara 
Municipal de Anhumas, apresentou o Projeto da Lei Orçamentária Anual, informando 
do seu encaminhamento para a presente audiência e posterior apreciação da Câmara 



Municipal, constando dele as projeções das receitas e despesas para o exercício de 
2013, e em especial do Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social. Na 
seqüência o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quem quisesse fazer uso, 
para a formulação de sugestões, objeções ou comentários, usando da mesma a 
Diretora da EMEF Cel. Francisco Whitacker, Silvana C. F. Cavalheri, a Diretora da 
Creche e Pré Escola, Adriana B. Trevisan e a Assessora da Educação, Sandra 
Sereghette, que consideraram em conjunto, do equilíbrio da qualidade do ensino, a 
busca da excelência , considerando para isso  a necessidade de capacitações, citou a 
falta de profissionais em razão da baixa remuneração e poucos atrativos, e fazendo a 
cobrança de incentivos e outras ações nesse sentido. Na área social foi informado 
pelo Assessor que as subvenções seriam contempladas atendendo ao pedido dos 
gestores de entidades e a possibilidade de um acréscimo em face das dificuldades 
enfrentadas. A comerciante Mariana Cavalheri Cacefo citou a importância da 
continuidade das aquisições pelo poder executivo no comercio local com o 
conseqüente retorno. O Comandante 1º Sargento Altair Cian, também fez 
considerações sobre as capacitações recebidas pela Policia Militar, que resultam em 
qualidade na prestação de serviço ao município e sobre a parceria de sucesso entre o 
Executivo e Legislativo com a Policia Militar. A Professora Juliana Raminelli Amâncio e 
a funcionaria publica municipal Zilda de Cápua Lopes comentaram sobre incentivos 
como sexta-parte, licença premio e sobre a revisão do Estatuto e do quadro de 
carreira, indagando ainda sobre a revisão salarial de 2013, conforme o anunciado para 
compensar a não dada em 2012 e foram informadas pelo Assessor Contábil que serão 
contempladas. O presidente do CMDR, Reginaldo M. Dundi, fez comentários sobre o 
orçamento na Agricultura e Defesa Sanitária e sobre a questão de redução de receitas 
por conta da isenção do IPI. Foi ainda comentado pelo Sr.Antonio Carlos de Araújo 
sobre a Emenda 19, que trata da saúde, não resolveu problemas municipais por vetos 
da presidente e que ainda o município fica penalizado em todos os sentidos, tendo 
inclusive que atender medidas judiciais que ignoram a capacidade de suporte do 
município. Finalmente disse o Sr. Presidente 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. 386/2012 na sessão ordinária de 13/11/2012 e 
27/11/2012, para primeira e segunda discussão e votação, bem como oficiaria ao 
Senhor Prefeito, enviando copia da presente ata, para conhecimento e avaliação, 
quando então deu por encerrada a Audiência Publica. O Senhor Presidente 
determinou então a lavratura da presente ata. Eu, Jose Vanderlei Malacrida, 
Secretário “ah doc” da presente audiência, subscrevo-a juntamente com o Senhor 
Presidente da Câmara, José Luis Lopes Ascencio e o Assessor Contábil, Antonio 
Carlos de Araujo. Anhumas, 30 de Outubro de 2012. 
 

 

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA              ANTONIO CARLOS DE ARAUJO  

 

 

                                  JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO     

 
 
 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 

2013 PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE 

TRATA DA LOA -  LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 

 

Às Dezenove horas do dia Vinte e Dois de outubro 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. 417/2013, relativo à LOA - LEI 
ORÇAMENTARIA DE 2014, projeto este que estima a receita e fixa a despesa 
para o exercício financeiro de 2014, 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 afixado no Mural da Câmara 
Municipal de Anhumas em 09 de outubro de 2013, o EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA e, publicado no jornal “O 
IMPARCIAL” do dia 11 de outubro de 2013. Com a presença das pessoas que 
assinaram a Lista de Presença, arquivada na pasta de Audiências Publicas, 
deu-se inicio a presente audiência e abrindo os trabalhos o Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, Odair Dias Cavalcante, informou aos presentes, que 
todas as providencias formais foram tomadas para a realização da presente 
audiência publica, possibilitando sua realização de forma legal e democrática, 
com a participação dos munícipes, propiciando a toda a população tratar de 
temas importantes para o município e a coleta de opiniões para a formulação 
de políticas publicas, tomadas de decisões e a sua transparência. Em seguida 
passou a palavra ao Assessor Contábil da Câmara Municipal, Antonio Carlos 
de Araújo, que disse da importância da presença e participação dos diversos 
segmentos da sociedade na audiência e que com isso seria realmente possível 
realizar uma AUDIÊNCIA DE FATO, mesmo porque os órgãos fiscalizadores 
exigem a realização da mesma. Na seqüência disse do crescimento do 
município, do orçamento do município, com suas receitas e despesas fixadas 
para o exercício de 2014 e a audiência que antecede a sua apresentação para 
aprovação junto ao Poder Legislativo, explanando ainda que a referida Lei 
estima a arrecadação e nisso o planejamento das despesas com as 
necessidades da população, tudo isso num fórum de debates abertos a toda a 
sociedade. Disse ainda que, a LOA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo e 
este projeto da lei orçamentária vem acompanhado de anexos e de 
demonstrativos regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas 
decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia e, que a Lei de Orçamento Anual 
detalha a aplicação de recursos do município em obras e ações para o 
exercício seguinte, com base nas projeções das receitas e das despesas. 
Sobre os precatórios com parcelamentos a longo prazo estavam sob controle e 
que a folha de pagamento estava equilibrada e dentro dos parâmetros legais, 



destacando os índices atribuídos a Educação de vinte e cinco por cento e da 
Saúde quinze por cento e que o município já vem aplicando índices, maiores 
que os exigidos. Disse ainda que as mudanças pela Câmara no projeto seriam 
possíveis e que as sugestões poderiam ser encaminhadas a Secretaria da 
Câmara, orientando os presentes na audiência. quanto a esta possibilidade.Ato  
continuo, o Senhor José Vanderlei Malacrida, Diretor de Secretaria da Câmara 
Municipal de Anhumas, apresentou o Projeto da Lei Orçamentária Anual, 
informando do seu encaminhamento para a presente audiência e posterior 
apreciação da Câmara Municipal, constando dele as projeções das receitas e 
despesas para o exercício de 2014, e em especial do Orçamento Fiscal e o 
Orçamento da Seguridade Social. Na seqüência o Senhor Presidente deixou 
livre a palavra para quem quisesse fazer uso, para a formulação de sugestões, 
objeções ou comentários, sendo que os representantes da Educação que 
consideraram em conjunto, a necessidade de capacitações, da necessidade de 
oferecer aos profissionais da área incentivos e outras ações nesse sentido. Na 
área social, pediu-se a continuidade das subvenções atendendo ao pedido dos 
gestores de entidades e a possibilidade de outros auxílios em virtude das 
dificuldades enfrentadas.  Foi ainda comentado pelo Sr. Antonio Carlos de 
Araújo sobre a carga atribuída aos municípios, penalizado em todos os 
sentidos, tendo inclusive que atender medidas judiciais que ignoram a 
capacidade de suporte do município. Finalmente o Sr. Presidente disse que 
permanecia aberta a palavra e como houve silencio total, agradeceu a 
presença de todos os presentes e conforme informações da Secretaria da 
Câmara o Projeto de Lei nº. 417/2013 seria apreciado nas sessões ordinárias 
de 12/11/2013 e 26/11/2013, para primeira e segunda discussão e votação, 
bem como oficiaria ao Senhor Prefeito, enviando copia da presente ata, para 
conhecimento e avaliação, quando então deu por encerrada a Audiência 
Publica. Determinou ainda a lavratura da presente ata. Eu, Jose Vanderlei 
Malacrida, Secretário “ah doc” da presente audiência, subscrevo-a juntamente 
com o Presidente da Câmara, Odair Dias Cavalcante e pelo Assessor Contábil, 
Antonio Carlos de Araujo. Anhumas, 22 de Outubro de 2013. 
 

 

 

              ODAIR DIAS CAVALCANTI        ANTONIO CARLOS DE ARAUJO  

                        Presidente                                Assessor Contábil 

                  

 

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA 

Diretor de Secretaria 

 

 

 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA 
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. 
 

Às Dezenove horas do dia Vinte e Oito de outubro do ano de dois mil e 
quatorze, 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. 450/2014, relativo à LOA - LEI 
ORÇAMENTARIA DE 2015, projeto este que estima a receita e fixa a despesa 
para o exercício financeiro de 2015, 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 afixado no Mural da Câmara 
Municipal de Anhumas em 15 de outubro de 2014, o EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA e, publicado no jornal “O 
IMPARCIAL” do dia 16 de outubro de 2014. Os presentes assinaram a Lista de 
Presença, arquivada na pasta de Audiências Publicas, deu-se inicio a presente 
audiência e abrindo os trabalhos o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
Odair Dias Cavalcante, informou que todas as providencias formais foram 
tomadas para a realização da presente audiência publica e, com a participação 
dos convidados, propiciando tratar de temas importantes para o município e 
coleta de opiniões para a formulação de políticas publica com transparência. 
Em seguida passou a palavra ao Assessor Contábil da Câmara Municipal, 
Antonio Carlos de Araújo, que elogiou a presença e participação dos diversos 
segmentos da sociedade na audiência e que com isso seria realmente possível 
realizar uma AUDIÊNCIA DE FATO, mesmo porque os órgãos fiscalizadores 
exigem a realização da mesma. Na seqüência discorreu sobre o Orçamento, 
com suas receitas e despesas fixadas para o exercício de 2015 e a audiência 
que antecede a sua apresentação para aprovação junto ao Poder Legislativo, 
explanando ainda que o referido orçamento fora discutido na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e que na presente audiência o projeto em pauta estima a 
arrecadação, que vem obedecendo uma média ponderada e nisso o 
planejamento das despesas com as necessidades da população e do município 
como um todo. Considerou que estavam definidos 25% para a Educação, 15% 
para a Saúde, índices de acordo com a Lei e ainda sobre 46,5% da Folha de 
Pagamento e que, 7,5% foi o índice previsto para a revisão salarial. Disse 
ainda que, a LOA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo e este projeto da 
lei orçamentária vem acompanhado de anexos e de demonstrativos 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia e, que a Lei de Orçamento Anual detalha a aplicação de recursos do 
município em obras e ações para o exercício seguinte, com base nas projeções 
das receitas e das despesas. Sobre os precatórios com parcelamentos a longo 



prazo estavam dentro da normalidade e que a situação geral do município 
estava equilibrada e sob controle, inclusive a folha de pagamento destacando 
os índices atribuídos a Educação e a Saúde, sendo que o município já vem 
aplicando índices, maiores que os exigidos. Disse ainda que as mudanças pela 
Câmara no projeto seriam possíveis e que as sugestões poderiam ser 
encaminhadas a Secretaria da Câmara, orientando os presentes na audiência. 
quanto a esta possibilidade. Ato continuo, o Senhor José Vanderlei Malacrida, 
Diretor de Secretaria, apresentou o Projeto da Lei Orçamentária Anual, 
informando do seu encaminhamento para a presente audiência e posterior 
apreciação da Câmara Municipal, constando dele as projeções das receitas e 
despesas para o exercício de 2015, e em especial do Orçamento Fiscal e o 
Orçamento da Seguridade Social. Na seqüência o Senhor Presidente deixou 
livre a palavra para quem quisesse fazer uso, para a formulação de sugestões, 
objeções ou comentários, sendo observado pelos representantes da Educação, 
reconhecer os investimentos acima da porcentagem legal, em função da 
qualidade e do crescimento da população estudantil, do aumento efetivo dos 
quadros da educação e com isso novas necessidades criadas, como novas 
capacitações, da necessidade da implantação da política de incentivos, bem 
como de outras ações nesse sentido.  Foi ainda comentado pelo Sr. Antonio 
Carlos de Araújo sobre os valores arrecadados do FPM e ICMS que ao longo 
dos anos vem mantendo a média histórica, só que em contrapartida as 
despesas do município vem aumentando em valores desproporcionais aos 
valores recebidos criando dificuldades para o equilíbrio da receita e despesa. 
Considerou ainda a penalização aos municípios em todos os sentidos, tendo 
que atender medidas judiciais que ignoram a capacidade de suporte do 
município. Finalizando com a Diretoria do Abrigo Lar de Jesus questionando 
sobre os valores previstos da subvenção destinada à entidade e sendo 
informada que o valor é de R$ 15.000,00 e que poderia ser alterado para mais, 
conforme a necessidade. Como mais ninguém se manifestou, agradeceu a 
presença de todos os presentes e conforme informações da Secretaria da 
Câmara o Projeto de Lei nº. 450/2014 seria apreciado nas sessões ordinárias 
de 11 e 25/11/2014, para primeira e segunda discussão e votação, bem como 
oficiaria ao Senhor Prefeito, enviando copia da presente ata, para seu 
conhecimento. Sem mais nada a tratar deu por encerrada a Audiência Publica. 
Determinou ainda a lavratura da presente ata. Eu, Jose Vanderlei Malacrida, 
Secretário “ah doc” da presente audiência, subscrevo-a juntamente com o 
Presidente da Câmara, Odair Dias Cavalcante e pelo Assessor Contábil, 
Antonio Carlos de Araujo. Anhumas, 28 de Outubro de 2014. 
 
              ODAIR DIAS CAVALCANTI        ANTONIO CARLOS DE ARAUJO  
                            Presidente                                Assessor Contábil 
                  

JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA 
Diretor de Secretaria 

 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA 
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016. 
 

Às Dezenove horas e Trinta Minutos do dia Vinte e Sete de outubro do ano de 
dois mil e quinze, 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. 470/2015, relativo à 
LOA - LEI ORÇAMENTARIA DE 2016, projeto este que estima a receita e fixa 
a despesa para o exercício financeiro de 2016, 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 afixado no 
Mural da Câmara Municipal de Anhumas em 14 de outubro de 2015, o EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA e, publicado no jornal “O 
IMPARCIAL” do dia 15 de outubro de 2015. Os presentes assinaram a Lista de 
Presença, arquivada na pasta de Audiências Publicas, deu-se inicio a presente 
audiência e abrindo os trabalhos o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
José Alves Barbosa Sobrinho, informou que todas as providencias formais 
foram tomadas para a realização da presente audiência publica e, com a 
participação dos convidados, propiciando tratar de temas importantes para o 
município e coleta de opiniões para a formulação de políticas publica com 
transparência. Em seguida passou a palavra ao Assessor Contábil da Câmara 
Municipal, Antonio Carlos de Araújo, que elogiou a presença e participação dos 
diversos segmentos da sociedade na audiência e que com isso seria realmente 
possível realizar uma AUDIÊNCIA DE FATO, mesmo porque os órgãos 
fiscalizadores exigem a realização da mesma. Na seqüência discorreu sobre o 
Orçamento, com suas receitas e despesas fixadas para o exercício de 2016 e a 
audiência que antecede a sua apresentação para aprovação junto ao Poder 
Legislativo, explanando ainda que o referido orçamento fora discutido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e que na presente audiência o projeto em pauta 
estima a arrecadação, que vem obedecendo uma média ponderada e nisso o 
planejamento das despesas com as necessidades da população e do município 
como um todo. Considerou que estavam definidos 25% para a Educação, 15% 
para a Saúde, índices de acordo com a Lei e ainda sobre 46,5% da Folha de 
Pagamento e que foi  previsto índice para a revisão salarial. Disse ainda que, a 
LOA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo e este projeto da lei 
orçamentária vem acompanhado de anexos e de demonstrativos regionalizado 
do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia 
e, que a Lei de Orçamento Anual detalha a aplicação de recursos do município 
em obras e ações para o exercício seguinte, com base nas projeções das 
receitas e das despesas. Sobre os precatórios com parcelamentos a longo 



prazo estavam dentro da normalidade e que a situação geral do município 
estava equilibrada e sob controle, inclusive a folha de pagamento destacando 
os índices atribuídos a Educação e a Saúde, sendo que o município já vem 
aplicando índices, maiores que os exigidos. Disse ainda que as mudanças pela 
Câmara no projeto seriam possíveis e que as sugestões poderiam ser 
encaminhadas a Secretaria da Câmara, orientando os presentes na audiência. 
quanto a esta possibilidade. Ato continuo, o Senhor José Vanderlei Malacrida, 
Diretor de Secretaria, apresentou o Projeto da Lei Orçamentária Anual, 
informando do seu encaminhamento para a presente audiência e posterior 
apreciação da Câmara Municipal, constando dele as projeções das receitas e 
despesas para o exercício de 2016, e em especial do Orçamento Fiscal e o 
Orçamento da Seguridade Social. Na seqüência o Senhor Presidente deixou 
livre a palavra para quem quisesse fazer uso, para a formulação de sugestões, 
objeções ou comentários, sendo observado pelos representantes da Educação, 
reconhecer os investimentos acima da porcentagem legal, em função da 
qualidade e do crescimento da população estudantil, do aumento efetivo dos 
quadros da educação e com isso novas necessidades criadas, como novas 
capacitações, da necessidade da implantação da política de incentivos, bem 
como de outras ações nesse sentido.  Foi ainda comentado pelo Sr. Antonio 
Carlos de Araújo sobre os valores arrecadados do FPM e ICMS que ao longo 
dos anos vem mantendo a média histórica, só que em contrapartida as 
despesas do município vem aumentando em valores desproporcionais aos 
valores recebidos criando dificuldades para o equilíbrio da receita e despesa. 
Considerou ainda a penalização aos municípios em todos os sentidos, tendo 
que atender medidas judiciais que ignoram a capacidade de suporte do 
município. Finalizando com a Diretoria do Abrigo Lar de Jesus questionando 
sobre os valores previstos da subvenção destinada à entidade e sendo 
informada que o valor previsto  poderia ser alterado para mais, conforme a 
necessidade. Prosseguindo, o Assessor Jurídico da Camara Municipal, Sr. 
Cláudio Rogério Malacrida, explanou sobre as dificuldades que os Municípios 
estão enfrentando para honrar os compromissos básicos face a crise 
econômica que o Brasil vem enfrentando, prejudicando de forma sensível as 
finanças municipais. Relatou ainda, o comprometimento que os prefeitos 
deverão ter a partir de 2016 por se tratar de ultimo ano de mandato e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal é implacável no cumprimento das metas. Argumentou 
ainda, que o Município de Anhumas é  privilegiado em relação ao compromisso 
de seus gestores, devendo tão somente manter a responsabilidade das 
despesas públicas, devendo, contudo, ficar em alerta sobre as receitas 
recebias durante próximo exercício.   Como mais ninguém se manifestou, 
agradeceu a presença de todos os presentes e conforme informações da 
Secretaria da Câmara o Projeto de Lei nº. 470/2015 seria apreciado nas 
sessões ordinárias de 10 e 24/11/2015, para primeira e segunda discussão e 
votação, bem como oficiaria ao Senhor Prefeito, enviando copia da presente 
ata, para seu conhecimento. Sem mais nada a tratar deu por encerrada a 
Audiência Publica. Determinou ainda a lavratura da presente ata. Eu, Jose 



Vanderlei Malacrida, Secretário “ah doc” da presente audiência, subscrevo-a 
juntamente com o Presidente da Câmara, José Alves Barbosa Sobrinho e pelo 
Assessor Contábil, Antonio Carlos de Araujo. Anhumas, 27 de Outubro de 
2015. 
 
 
 
    JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO        ANTONIO CARLOS DE ARAUJO  
                        Presidente                                            Assessor Contábil 
                  
 
 

 
CLÁUDIO ROGÉRIO MALACRIDA               JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA 

Assessor Jurídico                                                  Diretor de Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA 
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 
 

Às Dezenove horas e Trinta Minutos do dia Vinte e Cinco de outubro do ano de 
dois mil e dezesseis, 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. 498/2016, relativo à 
LOA - LEI ORÇAMENTARIA DE 2017, projeto este que estima a receita e fixa 
a despesa para o exercício financeiro de 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. 
Foram expedidos convites a entidades de classes, sindicatos, associações 
constituídas, clubes de serviços e partidos políticos, bem como afixado no 
Mural da Câmara Municipal de Anhumas em 13 de outubro de 2016, o EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA e, publicado no jornal “O 
IMPARCIAL” do dia 14 de outubro de 2016. Os presentes assinaram a Lista de 
Presença, arquivada na pasta de Audiências Publicas, deu-se inicio a presente 
audiência e abrindo os trabalhos o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
José Alves Barbosa Sobrinho, informou que todas as providencias formais 
foram tomadas para a realização da presente audiência publica e, com a 
participação dos convidados, propiciando tratar de temas importantes para o 
município e coleta de opiniões para a formulação de políticas publica com 
transparência. Em seguida passou a palavra ao Assessor Contábil da Câmara 
Municipal, Antonio Carlos de Araújo, que elogiou a presença e participação dos 
diversos segmentos da sociedade na audiência e que com isso seria realmente 
possível realizar uma AUDIÊNCIA DE FATO, mesmo porque os órgãos 
fiscalizadores exigem a realização da mesma. Na seqüência discorreu sobre o 
Orçamento, com suas receitas e despesas fixadas para o exercício de 2017 e a 
audiência que antecede a sua apresentação para aprovação junto ao Poder 
Legislativo, explanando ainda que o referido orçamento fora discutido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e que na presente audiência o projeto em pauta 
estima a arrecadação, que vem obedecendo uma média ponderada e nisso o 
planejamento das despesas com as necessidades da população e do município 
como um todo. Considerou que estavam definidos 25% para a Educação, 15% 
para a Saúde, índices de acordo com a Lei e ainda sobre 46,5% da Folha de 
Pagamento e que foi  previsto índice para a revisão salarial. Disse ainda que, a 
LOA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo e este projeto da lei 
orçamentária vem acompanhado de anexos e de demonstrativos regionalizado 
do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, 
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia 
e, que a Lei de Orçamento Anual detalha a aplicação de recursos do município 
em obras e ações para o exercício seguinte, com base nas projeções das 



receitas e das despesas. Sobre os precatórios com parcelamentos a longo 
prazo estavam dentro da normalidade e que a situação geral do município 
estava equilibrada e sob controle, inclusive a folha de pagamento destacando 
os índices atribuídos a Educação e a Saúde, sendo que o município já vem 
aplicando índices, maiores que os exigidos. Relatou ainda, que existe um 
compromisso do Executivo em manter os gastos com pessoal de forma 
equilibrada e que não ocorra um inchaço na folha de pagamento.  Disse ainda 
que as mudanças pela Câmara no projeto seriam possíveis e que as sugestões 
poderiam ser encaminhadas a Secretaria da Câmara, orientando os presentes 
na audiência. quanto a esta possibilidade. Ato continuo, o Senhor José 
Vanderlei Malacrida, Diretor de Secretaria, apresentou o Projeto da Lei 
Orçamentária Anual, informando do seu encaminhamento para a presente 
audiência e posterior apreciação da Câmara Municipal, constando dele as 
projeções das receitas e despesas para o exercício de 2017, e em especial do 
Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social. Na seqüência o 
Senhor Presidente deixou livre a palavra para quem quisesse fazer uso, para a 
formulação de sugestões, objeções ou comentários, sendo observado pelos 
representantes da Educação, reconhecer os investimentos acima da 
porcentagem legal, em função da qualidade e do crescimento da população 
estudantil, do aumento efetivo dos quadros da educação e com isso novas 
necessidades criadas, como novas capacitações, da necessidade da 
implantação da política de incentivos, bem como de outras ações nesse 
sentido.  Foi ainda comentado pelo Sr. Antonio Carlos de Araújo sobre os 
valores arrecadados do FPM e ICMS que ao longo dos anos vem mantendo a 
média histórica, só que em contrapartida as despesas do município vem 
aumentando em valores desproporcionais aos valores recebidos criando 
dificuldades para o equilíbrio da receita e despesa. Considerou ainda a 
penalização aos municípios em todos os sentidos, tendo que atender medidas 
judiciais que ignoram a capacidade de suporte do município. Finalizando com a 
Diretoria do Abrigo Lar de Jesus questionando sobre os valores previstos da 
subvenção destinada à entidade e sendo informada que o valor previsto  
poderia ser alterado para mais, conforme a necessidade. Prosseguindo, o 
Assessor Jurídico da Camara Municipal, Sr. Cláudio Rogério Malacrida, 
explanou sobre as dificuldades que os Municípios estão enfrentando para 
honrar os compromissos básicos face a crise econômica que o Brasil vem 
enfrentando, prejudicando de forma sensível as finanças municipais. Relatou 
ainda, o comprometimento que os prefeitos deverão ter a partir de 2017 por se 
tratar de ultimo ano de mandato e a Lei de Responsabilidade Fiscal é 
implacável no cumprimento das metas. Argumentou ainda, que o Município de 
Anhumas é  privilegiado em relação ao compromisso de seus gestores, 
devendo tão somente manter a responsabilidade das despesas públicas, 
devendo, contudo, ficar em alerta sobre as receitas recebias durante próximo 
exercício.   Como mais ninguém se manifestou, agradeceu a presença de todos 
os presentes e conforme informações da Secretaria da Câmara o Projeto de 
Lei nº. 498/20136 seria apreciado nas sessões ordinárias de 08 e 22/11/2016, 



para primeira e segunda discussão e votação, bem como oficiaria ao Senhor 
Prefeito, enviando copia da presente ata, para seu conhecimento. Sem mais 
nada a tratar deu por encerrada a Audiência Publica. Determinou ainda a 
lavratura da presente ata. Eu, Jose Vanderlei Malacrida, Secretário “ah doc” da 
presente audiência, subscrevo-a juntamente com o Presidente da Câmara, 
José Alves Barbosa Sobrinho, pelo Assessor Contábil, Antonio Carlos de 
Araujo e pelo Assessor Jurídico Dr. Claudio Rogério Malacrida, Anhumas, 25 
de Outubro de 2016. 
 
 
 
    JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO        ANTONIO CARLOS DE ARAUJO  
                        Presidente                                            Assessor Contábil 
                  
 
 

 
CLÁUDIO ROGÉRIO MALACRIDA               JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA 

Assessor Jurídico                                                  Diretor de Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA 
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 
 

Às Dezenove horas e Trinta Minutos do dia Vinte e Quatro de Outubro 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. 528/2017, 
relativo à LOA - LEI ORÇAMENTARIA DE 2018, projeto este que estima a 
receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2018, 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 
afixado no Mural da Câmara Municipal de Anhumas em 11 de outubro de 2017, 
o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA e, publicado no jornal 
“O IMPARCIAL” do dia 12 de outubro de 2017. Os presentes assinaram a Lista 
de Presença, arquivada na pasta de Audiências Publicas, onde se deu inicio a 
presente audiência e abrindo os trabalhos o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Rafael Felippe Celeste Bega, informou que todas as providencias 
formais foram tomadas para a realização da presente audiência publica e, com 
a participação dos convidados, propiciando tratar de temas importantes para o 
município e coleta de opiniões para a formulação de políticas publica com 
transparência. Em seguida passou a palavra ao Assessor Contábil da Câmara 
Municipal, Antonio Carlos de Araújo, que elogiou a presença e participação dos 
diversos segmentos da sociedade na audiência e que com isso seria realmente 
possível realizar uma AUDIÊNCIA DE FATO, mesmo porque os órgãos 
fiscalizadores exigem a realização da mesma. Prosseguindo,  discorreu sobre o 
Orçamento, com suas receitas e despesas fixadas para o exercício de 2018 e a 
audiência que antecede a sua apresentação para aprovação junto ao Poder 
Legislativo, explanando ainda que o referido orçamento fora discutido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e que na presente audiência o projeto em pauta 
estima a arrecadação, que vem obedecendo uma média ponderada e nisso o 
planejamento das despesas com as necessidades da população e do município 
como um todo. Considerou que estavam previstos e previamente definidos os 
25% para a Educação, 15% para a Saúde e as dotações suficientes para fazer 
frente a Folha de Pagamento e que foi  previsto índice para a revisão salarial. 
Disse ainda que, a LOA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo e este 
projeto da lei orçamentária vem acompanhado de anexos e de demonstrativos 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções,  
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia e, que a Lei 
de Orçamento Anual detalha a aplicação de recursos do município em obras e 
ações para o exercício seguinte, com base nas projeções das receitas e das 



despesas. Registrou ainda, que ao longo dos anos as peças orçamentárias tem 
se destinada na grande maioria para custear as despesas, não havendo meios 
de contemplar valores considerados a título de investimentos.  Sobre os 
precatórios com parcelamentos ao longo prazo estavam dentro da normalidade 
e que a situação geral do município estava equilibrada e sob controle, inclusive 
a folha de pagamento destacando os índices atribuídos a Educação e a Saúde, 
sendo que o município já vem aplicando índices, maiores que os exigidos. 
Relatou ainda, que existe um compromisso do Executivo em manter os gastos 
com pessoal de forma equilibrada e que não ocorra um inchaço na folha de 
pagamento.   Ato continuo, o Senhor José Vanderlei Malacrida, Diretor de 
Secretaria, apresentou o Projeto da Lei Orçamentária Anual, informando do seu 
encaminhamento para a presente audiência e posterior apreciação da Câmara 
Municipal, constando dele as projeções das receitas e despesas para o 
exercício de 2017, e em especial do Orçamento Fiscal e o Orçamento da 
Seguridade Social. Na seqüência o Senhor Presidente deixou livre a palavra 
para quem quisesse fazer uso, para a formulação de sugestões, objeções ou 
comentários, sendo observado pelos representantes da Educação, reconhecer 
os investimentos acima da porcentagem legal, em função da qualidade e do 
crescimento da população estudantil, do aumento efetivo dos quadros da 
educação e com isso novas necessidades criadas, como novas capacitações, 
da necessidade da implantação da política de incentivos, bem como de outras 
ações nesse sentido.  Foi ainda comentado pelo Sr. Antonio Carlos de Araújo 
sobre os valores arrecadados do FPM e ICMS que ao longo dos anos vem 
mantendo a média histórica, só que em contrapartida as despesas do 
município vem aumentando em valores desproporcionais aos valores recebidos 
criando dificuldades para o equilíbrio da receita e despesa, reafirmando assim 
o numero reduzido de valores para fins de investimentos. Considerou ainda a 
penalização aos municípios em todos os sentidos, tendo que atender medidas 
judiciais que ignoram a capacidade de suporte do município. Prosseguindo, o 
Assessor Jurídico da Câmara Municipal, Sr. Cláudio Rogério Malacrida, 
explanou sobre as dificuldades que os Municípios estão enfrentando para 
honrar os compromissos básicos face a crise econômica que o Brasil vem 
enfrentando, prejudicando de forma sensível as finanças municipais. Relatou 
ainda, o comprometimento que os prefeitos estão tendo que realizar  a partir de 
2017  e a Lei de Responsabilidade Fiscal é implacável no cumprimento das 
metas. Argumentou ainda, que o Município de Anhumas é  privilegiado em 
relação ao compromisso de seus gestores, devendo tão somente manter a 
responsabilidade das despesas públicas, devendo, contudo, ficar em alerta 
sobre as receitas recebias durante próximo exercício.   Como mais ninguém se 
manifestou, agradeceu a presença de todos os presentes e conforme 
informações da Secretaria da Câmara o Projeto de Lei nº. 528/17 seria 
apreciado nas sessões ordinárias de 14 e 28/11/2017, para primeira e segunda 
discussão e votação, bem como oficiaria ao Senhor Prefeito, enviando copia da 
presente ata, para seu conhecimento. Sem mais nada a tratar deu por 
encerrada a Audiência Publica. Determinou ainda a lavratura da presente ata. 



Eu, Jose Vanderlei Malacrida, Secretário “ah doc” da presente audiência, 
subscrevo-a juntamente com o Presidente da Câmara, Rafael Felippe Celeste 
Bega, pelo Assessor Contábil, Antonio Carlos de Araujo e pelo Assessor 
Jurídico Dr. Claudio Rogério Malacrida, Anhumas, 24 de Outubro de 2017. 
 
 
 
 
 

       RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  ANTONIO CARLOS DE ARAUJO  
                        Presidente                                            Assessor Contábil 
                  
 
 

 
CLÁUDIO ROGÉRIO MALACRIDA               JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA 

Assessor Jurídico                                                  Diretor de Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA 
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 
 

Às Dezenove horas e Trinta Minutos do dia Vinte e Três de Outubro do ano de 
dois mil e dezoito, 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. 5572018, relativo à 
LOA - LEI ORÇAMENTARIA DE 2019, projeto este que estima a receita e fixa 
a despesa para o exercício financeiro de 2019, 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 afixado no 
Mural da Câmara Municipal de Anhumas em 10 de outubro de 2018, o EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA e, publicado no jornal “O 
IMPARCIAL” do dia 11 de outubro de 2018. Os presentes assinaram a Lista de 
Presença, arquivada na pasta de Audiências Publicas, onde se deu inicio a 
presente audiência e abrindo os trabalhos o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Rafael Felippe Celeste Bega, informou que todas as providencias 
formais foram tomadas para a realização da presente audiência publica e, com 
a participação dos convidados, propiciando tratar de temas importantes para o 
município e coleta de opiniões para a formulação de políticas publica com 
transparência. Em seguida passou a palavra ao Assessor Contábil da Câmara 
Municipal, Antonio Carlos de Araújo, que elogiou a presença e participação dos 
diversos segmentos da sociedade na audiência e que com isso seria realmente 
possível realizar uma AUDIÊNCIA DE FATO, mesmo porque os órgãos 
fiscalizadores exigem a realização da mesma. Prosseguindo, discorreu sobre o 
Orçamento, com suas receitas e despesas fixadas para o exercício de 2019 e a 
audiência que antecede a sua apresentação para aprovação junto ao Poder 
Legislativo, explanando ainda que o referido orçamento fora discutido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e que na presente audiência o projeto em pauta 
estima a arrecadação, que vem obedecendo uma média ponderada e nisso o 
planejamento das despesas com as necessidades da população e do município 
como um todo. Considerou que estavam previstos e previamente definidos os 
25% para a Educação, 15% para a Saúde e as dotações suficientes para fazer 
frente a Folha de Pagamento e que foi  previsto índice para a revisão salarial. 
Disse ainda que, a LOA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo e este 
projeto da lei orçamentária vem acompanhado de anexos e de demonstrativos 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções,  
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia e, que a Lei 
de Orçamento Anual detalha a aplicação de recursos do município em obras e 
ações para o exercício seguinte, com base nas projeções das receitas e das 
despesas. Registrou ainda, que ao longo dos anos as peças orçamentárias tem 



se destinada na grande maioria para custear as despesas, não havendo meios 
de contemplar valores considerados a título de investimentos. Sobre os 
precatórios com parcelamentos ao longo prazo estavam dentro da normalidade 
e que a situação geral do município estava equilibrada e sob controle, inclusive 
a folha de pagamento destacando os índices atribuídos a Educação e a Saúde, 
sendo que o município já vem aplicando índices, maiores que os exigidos. 
Relatou ainda, que existe um compromisso do Executivo em manter os gastos 
com pessoal de forma equilibrada e que não ocorra um inchaço na folha de 
pagamento. Ato continuo, o Senhor José Vanderlei Malacrida, Diretor de 
Secretaria, apresentou o Projeto da Lei Orçamentária Anual, informando do seu 
encaminhamento para a presente audiência e posterior apreciação da Câmara 
Municipal, constando dele as projeções das receitas e despesas para o 
exercício de 2018, e em especial do Orçamento Fiscal e o Orçamento da 
Seguridade Social. Na seqüência o Senhor Presidente deixou livre a palavra 
para quem quisesse fazer uso, para a formulação de sugestões, objeções ou 
comentários, sendo observado pelos representantes da Educação, reconhecer 
os investimentos acima da porcentagem legal, em função da qualidade e do 
crescimento da população estudantil, do aumento efetivo dos quadros da 
educação e com isso novas necessidades criadas, como novas capacitações, 
da necessidade da implantação da política de incentivos, bem como de outras 
ações nesse sentido.  Foi ainda comentado pelo Sr. Antonio Carlos de Araújo 
sobre os valores arrecadados do FPM e ICMS que ao longo dos anos vem 
mantendo a média histórica, só que em contrapartida as despesas do 
município vem aumentando em valores desproporcionais aos valores recebidos 
criando dificuldades para o equilíbrio da receita e despesa, reafirmando assim 
o numero reduzido de valores para fins de investimentos. Considerou ainda a 
penalização aos municípios em todos os sentidos, tendo que atender medidas 
judiciais que ignoram a capacidade de suporte do município. Prosseguindo, o 
Assessor Jurídico da Câmara Municipal, Sr. Cláudio Rogério Malacrida, 
explanou sobre as dificuldades que os Municípios estão enfrentando para 
honrar os compromissos básicos face a crise econômica que o Brasil vem 
enfrentando, prejudicando de forma sensível as finanças municipais. Relatou 
ainda, o comprometimento que os prefeitos estão tendo que realizar  a partir de 
2017  e a Lei de Responsabilidade Fiscal é implacável no cumprimento das 
metas. Argumentou ainda, que o Município de Anhumas é privilegiado em 
relação ao compromisso de seus gestores, devendo tão somente manter a 
responsabilidade das despesas públicas, devendo, contudo, ficar em alerta 
sobre as receitas recebias durante próximo exercício.   Como mais ninguém se 
manifestou, agradeceu a presença de todos os presentes e conforme 
informações da Secretaria da Câmara o Projeto de Lei nº. 557/18 seria 
apreciado nas sessões ordinárias de 13 e 27/11/2018, para primeira e segunda 
discussão e votação, bem como oficiaria ao Senhor Prefeito, enviando copia da 
presente ata, para seu conhecimento. Sem mais nada a tratar deu por 
encerrada a Audiência Publica. Determinou ainda a lavratura da presente ata. 
Eu, Jose Vanderlei Malacrida, Secretário “ah doc” da presente audiência, 



subscrevo-a juntamente com o Presidente da Câmara, Rafael Felippe Celeste 
Bega, pelo Assessor Contábil, Antonio Carlos de Araujo e pelo Assessor 
Jurídico Dr. Claudio Rogério Malacrida, Anhumas, 23 de Outubro de 2018. 
 
 
 
 
 

       RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  ANTONIO CARLOS DE ARAUJO  
                        Presidente                                            Assessor Contábil 
                  
 
 

 
CLÁUDIO ROGÉRIO MALACRIDA               JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA 

Assessor Jurídico                                                  Diretor de Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA 
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 
 

Às Dezenove horas e Trinta Minutos do dia Vinte e Dois de Outubro do ano de 
dois mil e dezenove, 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. 580/2019, relativo à 
LOA - LEI ORÇAMENTARIA DE 2020, projeto este que estima a receita e fixa 
a despesa para o exercício financeiro de 20, 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 afixado no 
Mural da Câmara Municipal de Anhumas em 09 de outubro de 2019, o EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA e, publicado no jornal “O 
IMPARCIAL” e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Anhumas no dia 12 
de outubro de 2019. Os presentes assinaram a Lista de Presença, arquivada 
na pasta de Audiências Publicas, onde se deu inicio a presente audiência e 
abrindo os trabalhos o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Rafael 
Felippe Celeste Bega, informou que todas as providencias formais foram 
tomadas para a realização da presente audiência publica e, com a participação 
dos convidados, propiciando tratar de temas importantes para o município e 
coleta de opiniões para a formulação de políticas publica com transparência. 
Em seguida passou a palavra ao Assessor Contábil da Câmara Municipal, 
Antonio Carlos de Araújo, que elogiou a presença e participação dos diversos 
segmentos da sociedade na audiência e que com isso seria realmente possível 
realizar uma AUDIÊNCIA DE FATO, mesmo porque os órgãos fiscalizadores 
exigem a realização da mesma. Prosseguindo, discorreu sobre o Orçamento, 
com suas receitas e despesas fixadas para o exercício de 2020 e a audiência 
que antecede a sua apresentação para aprovação junto ao Poder Legislativo, 
explanando ainda que o referido orçamento fora discutido na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e que na presente audiência o projeto em pauta estima a 
arrecadação, que vem obedecendo uma média ponderada e nisso o 
planejamento das despesas com as necessidades da população e do município 
como um todo. Considerou que estavam previstos e previamente definidos os 
25% para a Educação, 15% para a Saúde e as dotações suficientes para fazer 
frente a Folha de Pagamento e que foi  previsto índice para a revisão salarial. 
Disse ainda que, a LOA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo e este 
projeto da lei orçamentária vem acompanhado de anexos e de demonstrativos 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções,  
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia e, que a Lei 
de Orçamento Anual detalha a aplicação de recursos do município em obras e 
ações para o exercício seguinte, com base nas projeções das receitas e das 



despesas. Registrou ainda, que ao longo dos anos as peças orçamentárias tem 
se destinada na grande maioria para custear as despesas, não havendo meios 
de contemplar valores considerados a título de investimentos. Sobre os 
precatórios com parcelamentos ao longo prazo estavam dentro da normalidade 
e que a situação geral do município estava equilibrada e sob controle, inclusive 
a folha de pagamento destacando os índices atribuídos a Educação e a Saúde, 
sendo que o município já vem aplicando índices, maiores que os exigidos. 
Relatou ainda, que existe um compromisso do Executivo em manter os gastos 
com pessoal de forma equilibrada e que não ocorra um inchaço na folha de 
pagamento. Ato continuo, o Senhor José Vanderlei Malacrida, Diretor de 
Secretaria, apresentou o Projeto da Lei Orçamentária Anual, informando do seu 
encaminhamento para a presente audiência e posterior apreciação da Câmara 
Municipal, constando dele as projeções das receitas e despesas para o 
exercício de 2020, e em especial do Orçamento Fiscal e o Orçamento da 
Seguridade Social. Na seqüência o Senhor Presidente deixou livre a palavra 
para quem quisesse fazer uso, para a formulação de sugestões, objeções ou 
comentários, sendo observado pelos representantes da Educação, reconhecer 
os investimentos acima da porcentagem legal, em função da qualidade e do 
crescimento da população estudantil, do aumento efetivo dos quadros da 
educação e com isso novas necessidades criadas, como novas capacitações, 
da necessidade da implantação da política de incentivos, bem como de outras 
ações nesse sentido.  Foi ainda comentado pelo Sr. Antonio Carlos de Araújo 
sobre os valores arrecadados do FPM e ICMS que ao longo dos anos vem 
mantendo a média histórica, só que em contrapartida as despesas do 
município vem aumentando em valores desproporcionais aos valores recebidos 
criando dificuldades para o equilíbrio da receita e despesa, reafirmando assim 
o numero reduzido de valores para fins de investimentos. Considerou ainda a 
penalização aos municípios em todos os sentidos, tendo que atender medidas 
judiciais que ignoram a capacidade de suporte do município. Prosseguindo, 
explanou sobre as dificuldades que os Municípios estão enfrentando para 
honrar os compromissos básicos face a crise econômica que o Brasil vem 
enfrentando, prejudicando de forma sensível as finanças municipais. Relatou 
ainda, o comprometimento que os prefeitos estão tendo que realizar  a partir de 
2017  e a Lei de Responsabilidade Fiscal é implacável no cumprimento das 
metas. Argumentou ainda, que o Município de Anhumas é privilegiado em 
relação ao compromisso de seus gestores, devendo tão somente manter a 
responsabilidade das despesas públicas, devendo, contudo, ficar em alerta 
sobre as receitas recebias durante próximo exercício.   Como mais ninguém se 
manifestou, agradeceu a presença de todos os presentes e conforme 
informações da Secretaria da Câmara o Projeto de Lei nº. 580/19 seria 
apreciado nas sessões ordinárias de 12 e 26/11/2019, para primeira e segunda 
discussão e votação, bem como oficiaria ao Senhor Prefeito, enviando copia da 
presente ata, para seu conhecimento. Sem mais nada a tratar deu por 
encerrada a Audiência Publica. Determinou ainda a lavratura da presente ata. 
Eu, Jose Vanderlei Malacrida, Secretário “ah doc” da presente audiência, 



subscrevo-a juntamente com o Presidente da Câmara, Rafael Felippe Celeste 
Bega, pelo Assessor Contábil, Antonio Carlos de Araujo e pelo Diretor de 
Secretaria José Vanderlei Malacrida, Anhumas, 22 de Outubro de 2019. 
 
 
 
 
 
        ANTONIO CARLOS DE ARAUJO        JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA 
                        Assessor Contábil                                Diretor de Secretaria 
                  
 
 

 
                

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 
PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE TRATA DA 
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 
 

Às Dezenove horas e Trinta Minutos do dia Vinte e Sete de Outubro do ano de 
dois mil e vinte, 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. 600/2020, relativo à 
LOA - LEI ORÇAMENTARIA DE 2021, projeto este que estima a receita e fixa 
a despesa para o exercício financeiro de 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. 
Foram expedidos convites a entidades de classes, sindicatos, associações 
constituídas, clubes de serviços e partidos políticos, bem como afixado no 
Mural da Câmara Municipal de Anhumas em 14 de outubro de 2020, o EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA e, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Anhumas no dia 11 de outubro de 2020 e no jornal 
“O IMPARCIAL” no dia 15 de outubro de 2020. Os presentes assinaram a Lista 
de Presença, arquivada na pasta de Audiências Publicas, onde se deu inicio a 
presente audiência e abrindo os trabalhos o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Rafael Felippe Celeste Bega, informou que todas as providencias 
formais foram tomadas para a realização da presente audiência publica e, com 
a participação dos convidados, propiciando tratar de temas importantes para o 
município e coleta de opiniões para a formulação de políticas publica com 
transparência. Em seguida passou a palavra ao Assessor Contábil da Câmara 
Municipal, Antonio Carlos de Araújo, que elogiou a presença e participação dos 
diversos segmentos da sociedade na audiência e que com isso seria realmente 
possível realizar uma AUDIÊNCIA DE FATO, mesmo porque os órgãos 
fiscalizadores exigem a realização da mesma. Prosseguindo, discorreu sobre o 
Orçamento, com suas receitas e despesas fixadas para o exercício de 2021 e a 
audiência que antecede a sua apresentação para aprovação junto ao Poder 
Legislativo, explanando ainda que o referido orçamento fora discutido na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e que na presente audiência o projeto em pauta 
estima a arrecadação, que vem obedecendo uma média ponderada e nisso o 
planejamento das despesas com as necessidades da população e do município 
como um todo. Considerou que estavam previstos e previamente definidos os 
25% para a Educação, 15% para a Saúde e as dotações suficientes para fazer 
frente a Folha de Pagamento e que foi  previsto índice para a revisão salarial. 
Disse ainda que, a LOA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo e este 
projeto da lei orçamentária vem acompanhado de anexos e de demonstrativos 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções,  
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia e, que a Lei 
de Orçamento Anual detalha a aplicação de recursos do município em obras e 
ações para o exercício seguinte, com base nas projeções das receitas e das 



despesas. Registrou ainda, que ao longo dos anos as peças orçamentárias tem 
se destinada na grande maioria para custear as despesas, não havendo meios 
de contemplar valores considerados a título de investimentos. Sobre os 
precatórios com parcelamentos ao longo prazo estavam dentro da normalidade 
e que a situação geral do município estava equilibrada e sob controle, inclusive 
a folha de pagamento destacando os índices atribuídos a Educação e a Saúde, 
sendo que o município já vem aplicando índices, maiores que os exigidos. 
Relatou ainda, que existe um compromisso do Executivo em manter os gastos 
com pessoal de forma equilibrada e que não ocorra um inchaço na folha de 
pagamento. Ato continuo, o Senhor José Vanderlei Malacrida, Diretor de 
Secretaria, apresentou o Projeto da Lei Orçamentária Anual, informando do seu 
encaminhamento para a presente audiência e posterior apreciação da Câmara 
Municipal, constando dele as projeções das receitas e despesas para o 
exercício de 2021, e em especial do Orçamento Fiscal e o Orçamento da 
Seguridade Social. Na seqüência o Senhor Presidente deixou livre a palavra 
para quem quisesse fazer uso, para a formulação de sugestões, objeções ou 
comentários, sendo observado pelos representantes da Educação, reconhecer 
os investimentos acima da porcentagem legal, em função da qualidade e do 
crescimento da população estudantil, do aumento efetivo dos quadros da 
educação e com isso novas necessidades criadas, como novas capacitações, 
da necessidade da implantação da política de incentivos, bem como de outras 
ações nesse sentido.  Foi ainda comentado pelo Sr. Antonio Carlos de Araújo 
sobre os valores arrecadados do FPM e ICMS que ao longo dos anos vem 
mantendo a média histórica, só que em contrapartida as despesas do 
município vem aumentando em valores desproporcionais aos valores recebidos 
criando dificuldades para o equilíbrio da receita e despesa, reafirmando assim 
o numero reduzido de valores para fins de investimentos. Considerou ainda a 
penalização aos municípios em todos os sentidos, tendo que atender medidas 
judiciais que ignoram a capacidade de suporte do município. Prosseguindo, 
explanou sobre as dificuldades que os Municípios estão enfrentando para 
honrar os compromissos básicos face a crise econômica que o Brasil vem 
enfrentando, prejudicando de forma sensível as finanças municipais. Relatou 
ainda, o comprometimento que os prefeitos estão tendo que realizar  a partir de 
2017  e a Lei de Responsabilidade Fiscal é implacável no cumprimento das 
metas. Argumentou ainda, que o Município de Anhumas é privilegiado em 
relação ao compromisso de seus gestores, devendo tão somente manter a 
responsabilidade das despesas públicas, devendo, contudo, ficar em alerta 
sobre as receitas recebias durante próximo exercício.  Ao final, consignou que 
para o próximo exercício os gestores deverão enfrentar fortes problemas de 
ordem financeira alavancados pelo COVID-19, onde vários setores da 
economia foram afetados, além do que o aumento nas despesas fixas da 
prefeitura impacta ainda mais o orçamento vigente.  Como mais ninguém se 
manifestou, agradeceu a presença de todos os presentes e conforme 
informações da Secretaria da Câmara o Projeto de Lei nº. 600/20 seria 
apreciado nas sessões ordinárias de 10 e 24/11/2020, para primeira e segunda 



discussão e votação, bem como oficiaria ao Senhor Prefeito, enviando copia da 
presente ata, para seu conhecimento. Sem mais nada a tratar deu por 
encerrada a Audiência Publica. Determinou ainda a lavratura da presente ata. 
Eu, Jose Vanderlei Malacrida, Secretário “ah doc” da presente audiência, 
subscrevo-a juntamente com o Presidente da Câmara, Rafael Felippe Celeste 
Bega, pelo Assessor Contábil, Antonio Carlos de Araujo, pelo Assessor Juridico 
Claudio Rogério Malacrida e pelo Diretor de Secretaria José Vanderlei 
Malacrida, Anhumas, 27 de Outubro de 2020. 
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