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Aos vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e dois, às onze horas, no 
auditório da Secretaria Municipal de Educação, foi a Audiência Pública para 
apresentação do projeto de Lei da Lei Orçamentaria Anual 2023, da Função: 
Assistência Social, referente à Secretaria de Desenvolvimento Social, ao fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, 
Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, Fundo Municipal para Manutenção 
dos Cemitérios e Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. A audiência foi 
presidida por Heritany Brasil Reis e Clara Weinna Moura Dantas. 
Cumprimentando a todos, Heritany apresentou o rito da apresentação da Lei 
Orçamentaria Anual – LOA para o ano 2023, por meio da audiência pública, 
explicando a obrigatoriedade legal dessa audiência, baseada na Lei 101/2000 
art. 44 § único, inciso I, explicou ainda que a apresentação da LOA 2023 seria 
feita por meio de cinco audiências pública, divididas por função: educação, 
saúde, urbanismo, assistência social e orçamento consolidado.  Falou ainda, 
sobre a gestão orçamentária participativa Lei 10.257/2001, art. 44. Passando a 
palavra para, Clara Weinna, explanou sobre os conceitos da Lei Orçamentaria 
Anual – LOA, bem como o que ela compreende, baseados na CF art. 165, inciso 
III, § 5º, foi apresentado também, a estrutura do projeto de lei que contem: 
mensagem, texto do projeto de lei e anexos. Em seguida foi demostrado a 
ligação entre PPA, LDO e LOA, Receita Pública, Despesa Pública, Principio do 
Equilíbrio. E dando continuidade à apresentação, demonstrou o quadro de 
despesas por funções de governo e em seguida o quadro de ações e valores, 
apresentando os programas tanto da Secretaria Municipal de Assistência Social 
bem como também dos Fundos Municipais de Assistência Social, da Criança e 
do Adolescente, da Pessoa com Deficiência, dos Direitos da Pessoa Idosa e do 
Fundo Municipal para Manutenção dos Cemitérios, para o ano 2023. Após a 
explanação dos programas com seus respectivos valores, Heritany encerrou a 
audiências abrindo oportunidade para aqueles que iriam fazer suas 
manifestações. Logo após a audiência foi encerrada, nada havendo para o 
momento, foi lavrada a presente ata e anexada à mesma a lista com a 
participação dos cidadãos.   
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