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ATA DE AUDl~NCIA PÚBLICA PARA ANÁLISE DA PROPOSTA DE LDO 

EM ATENDIMENTO AO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 101/00 

Em 14 de abril de 2015, a partir das 10h03min no plenário da Câmara Municipal 

de Bauru, realizou-se Audiência Pública previamente convocada para esse fim 

conforme publicação no Diário Oficial do Município em 09 de abril de 2015, 

observando-se a pauta com a exposição aos presentes dos seguintes representantes: 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS: Senhor Marcos Roberto da Costa Garcia; 

SECRETARIA DE OBRAS: Senhor Sidnei Rodrigues: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO: Sra. 

Vera Mariza Regina Casério; SECRETARIA DA SAÚDE: Dr. Pedro Pereira; SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE: Sra. Lázara Gazzetta e DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO: 

Sra. Elis Ângela dos Anjos. Presidiu a audiência o vereador Natalino Davi da Silva, 

secretariando-a o vereador Artêmio Caetano Filho {ad hoc), em função da ausência do 

vereador Alexssandro Bussola, estando presente ainda o vereador Roque José Ferreira. 

Aberto os trabalhos pelo presidente e dada à palavra ao Secretário Municipal de 

Economia e Finanças esclarecendo os projetos orçamentários para o ano 2016, que 

foram estabelecidos no Plano Plurianual para o período de 2014 - 2017, informando 

ainda que os números não são definitivos, o qual serão ajustados definitivamente no 

projeto a ser encaminhado a Câmara até o dia 30 deste mesmo mês. Na sequência o 

Secretário de Obras expôs o plano de metas de sua secretaria e orientações relativas à 

execução orçamentária e assim seguido pelas demais secretarias e por fim a autarquia 

DAE. Terminado as apresentações o Presidente da Audiência abriu a palavra e 

questionamentos aos vereadores presentes, iniciado pelo vereador Artêmio Caetano 

Filho formular quesitos aos que representavam as secretarias, seguido do vereador 

Natalino Davi da Silva indagar os mesmos sobre diversos pontos expostos. Os 

documentos apresentados estão arquivados no processo n2 086/15 desta Câmara 

Municipal. Após as explanações e nada mais havendo a tratar o Presidente da 

audiência Natalino David da Silva deu por encerrada a audiência às 12h38min, que vai 

por ,. ·m, . ver dor Artêmio Caetano Filho 

relator da Comissão 

lnterpa 1dária, assinada, endo um exemplar dessa Ata encaminhado à Secretaria 

de Economia e Finanças da Prefeitura por meios eletrônicos, que se incumbirá de 

encaminhá-la ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como por esta Casa 

de Leis através do sistema Audesp. 
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