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Catiguá/Estado de São Paulo

ATA OE AUDIENCIA PÚBLICA - LDO 20í8.

Aos nove dias do mês de outubro dols mil e dezessete reunlu-se em Audiêncìa Pública

na câmara Munìcipal de catiguá, em sua sede própria localizada à Av. lvlanoel simeão

Rodrigues, no' 320, o Sr. Presidente Dani|o HerbeÌt Aìves Martins, agradeceu a presença

de toãos e dìsse ser muìto imporlante a presença e o lnteresse de todos os presente nos

pro""r.or orçamentário , visando conheclmento das ações previstas para a cidade de

Catiguá, pará o próximo exercício Na seqüê ncia ' fez uma explanação do conteúdo do

Éi"i"t" ãb Lei nó O2gt2o17 "Dispõe sobre as Diretrizes orçamentárìas do Município de

caìitua para o Exercícios Fìnanceiro de 2018, e da outras providencÌas", as Diretrizes

órià"r"nïari"" _ LDO 2018, objeto da presente audiência,tem com o objetivo de

dernonstrar a fiopulaçáo em géral como o Executìvo Municipaì deve gerenciar os

recursos públicos com destaque para a coleta de informações das necessidades- e

orientação sobre elaboração e execução;
istração púbìica municipal; as alterações na

ões relativas ás despesas com o pessoal e
. Em seguida começa a apresentação das

metas e prìoridades; o1 combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão socìal; 02

municipâlizar todo o ensino fundamental, da primeira à quarta serie; 03 promover o

desenvolvimento do município e o crescimento econômlco; 04 reestruturação e

reorganização dos serviços ad ministrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de

arreóadação; OS reestruturar os serviços ad minislrativos; 06 buscar maior eficiência

aÍecadalorla; 07 prestar assistência à criança e ao adolescente; 08 oferecer assìstência

médica, odontológica e ambulatorial à população carente. Em seguida a palavra foi

aberta aos presenles, mas ninguém querendo se pronunciar e estando todos de acordo

iom as explicações e nada úais havendo a tratar encerrou-se a Audiência Pública

ressaltandoque o registro dos presentes nesta audiência encontra-se em livro prÓprio

Câmara Municipal de Catiguá, aos nove dìas do mês de outubro de 2016.
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Registro de Presenças na Audiência Pública da LDO - 2018, realizada na

Municipal de Catiguá em 09 de outubro de 2017.


