
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA O EXERCÍCIO DE 2023 

 

Aos 27 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, no auditório municipal, situado no 

prédio da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, estado de São Paulo, às 

18:10 horas, deu início a Audiência Pública para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

para o ano de 2023, em atendimento ao art. 48 da lei 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A contadora municipal, Carina Aparecida Santos, o Secretário de Finanças e Orçamento Daniel 

Henrique Lopes e o Secretário de Administração e Governo Matheus Augusto Venâncio, se apresentaram 

e iniciaram a apresentação do texto do Projeto de Lei que será enviado ao legislativo, em seguida, foi 

explicada a metodologia de calculo de projeção de receita para o exercício seguinte, bem como a 

distribuição orçamentária da despesa por secretaria e por função de governo. Logo após, foi aberta a 

palavra aos munícipes participantes. 

Foi aberta a palavra aos presentes e o senhor Antonio Marcos de Lima, representante da 

Associação dos Moradores do Bairro do Quilombo perguntou quais ações estão previstas para incremento 

da Receita, então o secretário Matheus disse que já está nos projetos da administração a contratação de 

empresa especializada para realização de Georreferenciamento para atualizar os valores de referencia do 

imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Em seguida, Marcos perguntou se com o 

incremento de receita previsto, seria possível realizar a contratação de um conservador de estradas rurais 

para cada bairro do município, Matheus então disse que é irá avaliar a possibilidade. Janilo Pereira Cesar, 

vereador municipal então falou sobre a preocupação com a segurança pública municipal e perguntou 

sobre a possibilidade de instalação de câmaras de monitoramento em pontos estratégicos, além desses 

assuntos, também foi debatido nesta audiência sobre a inserção da festa de 13 de maio no calendário de 

eventos municipais, ampliação da captação de esgoto em conjunto com a sabesp, marco do saneamento 

básico, implantação de cronograma manutenção estradas rurais, possibilidade de realização das reuniões 

dos conselhos ocorrerem em horário não comercial, fornecimento de materiais esportivos aos bairros, 

despesas com a realização do evento Gaben, melhoria da cobertura da rede de telefonia de celular na 

cidade, ampliação da área de entrega dos correios e instalação de placa com nome de ruas recém 

nomeadas, por fim, foram lidas e debatidas as mensagens encaminhadas ao município via pesquisa 

disponibilizada no endereço eletrônico da prefeitura municipal.  

Sem mais nenhum questionamento ou comentário, a reunião foi encerrada às 20:40. 


