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            Aos 26 de abril de 2009, na Câmara Municipal de Bauru, reuniu a Comissão Interpatidária
da Câmara, com o Secretário Municipal de Economia e Finanças, Marcos Roberto da Costa Garcia,
para discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentária que será encaminhado à Câmara Municipal
até dia 30 de abril de 2009, conforme dispõe o ADTC em seu artigo 35, § 2º. Presidiu a audiência o
vereador  Fernando  Francelosi  Mantovani,  secretariando-a  o  vereador  Fabiano  André  Lucas
Mariano, estando presentes ainda os vereadores Fábio Sartori Manfrinato, Roberval Sakai Bastos
Pinto e Moisés Rossi, o assessor Everson De Marchi, da Secretaria acima referida e o consultor
administrativo- financeiro da Câmara Irineu Azevedo Bastos. Aberto os trabalhos pelo presidente e
dada  a  palavra  ao  secretário  municipal,  este  discorreu  sobre  o  projeto  da  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias  para  o  próximo  exercício,  Esclarecendo  os  passos  dessa  lei  que  precede  a  lei
orçamentária,  principalmente  quanto  as  metas  anuais,  avaliação das  metas  fiscais  do  exercício
anterior,  sua comparação entre previsão e execução nos três últimos exercícios,  a evolução do
patrimônio líquido, a origem e aplicação dos recursos obtidos na alienação de ativos, as receitas e
despesas previdenciária e a projeção atuarial do RPPS, estimativa e composição da renúncia de
receita,  margem  de  expansão  das  despesas  obrigatórias  de  caráter  continuado,  sendo  que  a
quantificação e  detalhamento  das  tabelas  correspondentes aos  itens  acima,  estarão  contidas  no
projeto da lei do plano plurianual, para o quadriênio 2010-2013, que será também previamente
discutido em audiência pública. Alias, o artigo 22 do projeto de LDO a ser encaminhado à Câmara,
dispõe que “o estabelecimento das metas e prioridades da administração para o exercício de  2010,
de acordo com o disposto no art. 165, § 2º da Constituição, far-se-á excepcionalmente, no âmbito do
Plano Plurianual do período 2010/2013, cujo projeto de lei será remetido à Câmara Municipal no
prazo fixado no ADCT Federal,  art.  35,  § 2º,  inciso I.”.  Os presentes atentaram ainda para as
disposições referentes às alterações na legislação tributária contida no ante-projeto, as despesas
relativas a pessoal e as orientações relativas à execução orçamentária. Os documentos apresentados
na  audiência  estão  arquivados  no  processo  66/09,  desta  Câmara  Municipal.  Intercalando  a
exposição do secretário, membros da comissão fizeram algumas indagações e concordaram que,
quando do envio do plano plurianual, que repercutirá inclusive na elaboração da lei orçamentária
anual,  será possível  um aprofundamento nas previsões e planos administrativos,  bem como os
valores que ali forem quantificados. Em seguida, o presidente deu a palavra aos presentes e como
ninguém quis mais manifestar, deu-se por encerrada a audiência, que vai por mim, vereador Fabiano
André  Lucas  Mariano  _______________________________________,  relator  da  Comissão
Interpartidária, assinada, devendo um exemplar dessa Ata encaminhado à Secretaria de Economia e
Finanças  da  Prefeitura,  que  se  incumbirá  de  enviá-la  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado.
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