
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 
Câmara Municipal “José Serafhim” 

Catiguá/Estado de Säo Paulo 
 
 

1

 
                                ATA DE AUDIENCIA PÚBLICA -  LDO 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Aos  nove dias do mês de junho dois mil e quatorze reuniu-se em Audiência Pública na 
Câmara Municipal de Catiguá, em sua sede própria localizada à Av. Manoel Simeão 
Rodrigues, nº. 320, o Sr. Presidente João Basaglia iniciou a fala agradecendo a 
participação dos presentes e enaltecendo a importância da participação social nos 
processos orçamentário , visando conhecimento e debate das ações previstas para a 
cidade de Catiguá, para o próximo exercício.Na seqüência , fez uma explanação do 
conteúdo do Projeto de Lei nº 008/2014 “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do 
Município de Catiguá para o Exercícios Financeiro de 2015, e da outras providencias”, as 
Diretrizes orçamentárias _ LDO 2015, objeto  da presente audiência,tem com o objetivo 
de demonstrar a população em geral como o Executivo Municipal deve gerenciar os 
recursos públicos com destaque para a coleta de informações das necessidades e 
problemas de toda a comunidade, Em seguida começa a apresentação das metas e 
prioridades; 01 redução das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida da 
população de uma forma em geral, promover a cidadania, assistência e a inclusão 
social;02 atendimento integral à Educação Básica e apoio aos estudantes para 
prosseguirem seus estudos no ensino médio, profissionalizante e superior;03 promover o 
desenvolvimento do município e o crescimento econômico;04 reestruturação e 
reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de 
arrecadação; 05 melhoria da infra-estrutura urbana, rural e do transporte rodoviário;06 
atendimento e assistência médica,odontológica,ambulatoriais e farmacêutica à 
população;07 geração de emprego e renda e preservação dos recursos naturais.em 
seguida a palavra foi aberta aos presentes, mas ninguém querendo se 
pronunciar.Estando todos de acordo com as explicações e nada mais havendo a tratar 
encerrou-se a Audiência Pública ressaltando que o registro dos presentes nesta 
audiência encontra-se em livro próprio. 
 
Câmara Municipal de Catiguá, aos 09 dias do mês de junho de 2014.   
 

 

 

 

 

JOÃO BASAGLIA 

Presidente da Câmara 
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Registro de Presenças na Audiência Pública da LDO – 2015, realizada na 

Câmara Municipal de Catiguá em 09 de junho de 2014. 
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