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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, 

REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 18h10. 

 
Às dezoito horas do vigésimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, no 
prédio sito à Praça Dr. Horácio Ramalho, nº. 156, Edifício José Camilo de Camargo, Sala das 
Sessões Presidente Manoel dos Santos, Plenário Dr. Edner Antonio Sendão Accorsi, realizou-se a 
Audiência Pública que tem como tema o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias- LDO para o 
exercício de 2020, encaminhado pelo Poder Executivo a esta Casa de Leis. Presentes os 
Vereadores: JOSÉ ROBERTO GIROTTO, JOSÉ RODRIGO DE PIETRO, GILBERTO JUNQUEIRA e 
MARCOS RUI GOMES MARONA. Foram convocados para prestar seus serviços nesta Audiência 
Pública, os seguintes funcionários desta Edilidade: ELISANDRA MACHADO VALADARES, FÁBIO 
LUÍS DE CAMARGO, IRINA PARISE MATTOS, JOÃO PEDRO CUCOLICCHIO ROSA, JOÃO VITOR 
MOHIEDDINE YULE, JULIANA MARTA QUIMELLO, NILTON CESAR MORSELLI, ROSALBINO 
PAGLIUSO JUNIOR, TIAGO CHUECO e ZULEICA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA COLOMBO. Foi 
convidado para discorrer sobre o tema o Secretário Municipal da Fazenda, o Senhor CARLOS 
FERNANDO MONTANHOLI. Estiveram presentes, representando o Poder Executivo, o Diretor de 
Contabilidade do Poder Executivo Municipal, o Senhor CESAR AUGUSTO DE LIMA GOMES, e o 
Prefeito Municipal VANDERLEI JOSÉ MÁRSICO. O Secretário Municipal da Fazenda, CARLOS 
FERNANDO MONTANHOLI abriu a audiência com as explicações técnicas sobre o Projeto de Lei 
das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. O Secretário explicou que a LDO de 2020 
tem como base a LDO de 2018 e a LDO de 2019, e informou o orçamento anual detalhadamente. 
O orçamento previsto para a manutenção da Câmara Municipal de Taquaritinga está por volta dos 
R$ 3.300.000 (três milhões e trezentos mil reais). No caso da Prefeitura Municipal, as operações 
especiais, amortização de dívida contratada da Prefeitura e PASEP somam R$ 3.487.000 (três 
milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil reais). Para a Educação foi destinado o valor de R$ 
52.942.500 (cinquenta e dois milhões e novecentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), 
divididos em manutenção de pessoal e encargos sociais, custeios e despesas correntes, despesas 
de capital, apoio ao Ensino Superior, cobertura de quadras e construção de EMEB e reforma da 
ETAM. Para a Saúde está previsto R$ 50.830.00 (cinquenta milhões e oitocentos e trinta mil), que 
estão divididos em segurar o pleno atendimento da rede municipal, na reforma e manutenção de 
Unidades Básicas de Saúde, aquisição de veículo, equipamentos para a saúde bucal, manutenção 
de pessoal e encargos sociais, despesas correntes e despesas de capital. Para a Secretaria de 
Cultura e Turismo está previsto o valor de R$ 640.600 (seiscentos e quarenta mil e seiscentos 
reais), destinado para a manutenção da cultura do município, realizar o carnaval e o aniversário da 
cidade. Para o Esporte e Lazer está previsto o valor de R$ 2.024.200 (dois milhões e vinte e quatro 
mil e duzentos reais) destinado à praça da juventude, manutenção de pessoal e encargos, 
despesas correntes e despesa de capital. Para a Secretária de Obras e Meio Ambiente está 
previsto o valor de R$ 2.437.050 (dois milhões e quatrocentos e trinta e sete mil e cinquenta 
reais), a ser destinado para o asfalto, pessoal e encargos, despesas correntes e de capital. Para as 
ações de Desenvolvimento Social R$ 5.167.600 (cinco milhões e cento e sessenta e sete mil e 
seiscentos reais) para manutenção de pessoal e encargos, despesas correntes e despesas de 
capital e manutenção da casa abrigo. Na gestão municipal das ações de apoio, para garantir o 
suporte necessário para a tomada de decisões do Poder Executivo, está previsto o valor de R$ 
3.079.800 (três milhões e setenta e nove mil e oitocentos reais). Dos atos da Administração há o 
valor previsto de R$ 3.398.000 (três milhões e trezentos e noventa e oito mil reais) para assegurar 
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os direitos do servidor municipal. Para a Secretaria de Assuntos Jurídicos são previstos R$ 705.700 
(setecentos e cinco mil e setecentos reais) destinados para o custeio de pessoal e encargos sociais. 
Carlos afirma que adota um sistema interessante de divisão e subdivisão de orçamento dentro das 
Secretarias Municipais, cujo cada Secretaria tem a sua devida dotação, e com isso há a 
possibilidade de mensurar o valor utilizado dentro de cada Secretaria. Para a otimização municipal 
de serviços municipais estão previstos R$ 21.482.700 (vinte e um milhões e quatrocentos e oitenta 
e dois mil e setecentos reais) para a recuperação da infraestrutura, recapeamento asfáltico, 
aquisição de maquinários, urbanização da praça Dr. Horácio Ramalho, construção do velório 
municipal, pessoal e encargos, despesas correntes e despesas de capital. Para otimização de 
gestão municipal geral é previsto o valor de R$ 111.300 (cento e onze mil e trezentos reais), que é 
para assegurar o desempenho das funções básicas, e manutenção de pessoal e encargos. Para a 
gestão municipal da fazenda há o valor de R$ 5.154.100 (cinco milhões e cento e cinquenta e 
quatro mil e cem reais), neste ano foi dividido o valor disponível para a Secretaria Municipal da 
Fazenda para outras Secretarias, e uma parte deste valor é destinado para publicidade e 
propaganda. No caso da publicidade e propaganda há a necessidade de respeitar a média do gasto 
dos últimos três semestres. Para a reserva de contingência há o valor de R$ 200.00 (duzentos mil 
reais), para reserva geral e R$ 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil reais) por meio de emendas 
impositivas, obedecendo aos percentuais da lei. Para a manutenção do Instituto de Previdência 
Municipal de Taquaritinga é destinado o valor de R$ 28.506.000 (vinte e oito milhões e quinhentos 
e seis mil reais). Para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga foi subdividido os 
seguintes valores: recolhimento do PASEP R$ 165.000; manutenção da superintendência R$ 
2.451.500; manutenção da divisão de finanças R$ 1.351.000; aquisição de veículos e manutenção 
da divisão técnica operacional R$ 11.119.000; reforma a manutenção da estação de tratamento de 
esgoto de Jurupema, Vila Negri e Guariroba R$ 100.000; reservatórios e manutenção de 
iluminação, tubos de redes R$ 1.300.400; recuperação da infraestrutura danificada R$ 100.000. 
Neste momento, o Secretário Municipal da Fazenda finaliza dizendo que esta é a estrutura de 
divisão de orçamento, que foi feita de maneira simples, bem distribuída e eficiente. Em seguida, o 
Presidente da Câmara BETO GIROTTO, perguntou se algum dos presentes teria algum 
questionamento a fazer. Neste momento, o vereador RODRIGO DE PIETRO pediu esclarecimentos 
com relação aos precatórios, disse que no ano de 2017 foram R$ 37.218.000, e que esse valor se 
manteve em 2018, mas que pra 2019 o valor é de R$ 31.218.000, por isso pergunta se houve o 
pagamento. Foi respondido que houve o pagamento e houve também a correção de duplicidade 
de lançamento. Em seguida, o vereador RODRIGO DE PIETRO diz que tem um documento 
atualizado em 31/08/2019, cujo consta que a dívida pendente é de R$ 37.657.991,84, por isso 
pergunta se houve um erro de comunicação. Foi respondido que há uma revisão em toda a 
estrutura de precatórios, para averiguar duplicidade de lançamentos, sua devida correção e o 
envio para o DEPRE. Posteriormente, RODRIGO DE PIETRO pergunta qual é a alocação de 
orçamento de 2020 dos precatórios. Foi respondido que para 2020 foi estimado o valor de R$ 
25.218.000, porém há 6 milhões de custeio para pagar a questão de insuficiência no pagamento 
de precatório. O vereador RODRIGO DE PIETRO prosseguiu seus questionamentos e indagou 
sobre a alocação de 2020 da insuficiência financeira do IPREMT. Foi respondido que a insuficiência 
financeira foi se arrastando de 2017 para frente, que foi quitado o ano de 2017, mas que há uma 
parte de 2018 para quitar e 2019 também, e que não teria como especificar a quantia ao certo, 
pois o pagamento de precatórios está incluso no orçamento de R$ 28.506.000 destinado ao 
IPREMT. Rodrigo pergunta quais as rubricas das Emendas Impositivas. Foi respondido que as 
Emendas Impositivas estão na reserva de contingência, dentro da lei orçamentária anual, e depois 
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é feita a divisão por Secretarias. Em seguida, RODRIGO DE PIETRO pergunta sobre a diretriz 
orçamentária das entidades do terceiro setor. Foi respondido que o termo de fomento foi mantido 
os mesmos valores, e explicou que muitas vezes o Município precisa aplicar recursos próprios em 
algumas áreas para depois ser reembolsado pelos repasses dos governos Estadual e Federal. Após, 
RODRIGO DE PIETRO pergunta se existe algum valor de obra previsto na SAAET para a Estação de 
Tratamento de Esgoto. Foi respondido que na LDO não há distinção para reforma de um 
determinado local, o orçamento é mais generalizado e não específico. Em seguida, RODRIGO DE 
PIETRO pergunta se há previsão de reajuste salarial conforme o previsto, em torno de 4% ou de 
2,5% conforme percentual de ajuste na arrecadação. Foi respondido que o reajuste é realizado 
conforme o percentual de ajuste na arrecadação. Aproveitando o tema, Rodrigo perguntou se há 
previsão de reajuste salarial dos ativos, inativos e inativos paritários. Foi respondido que dentro do 
percentual de ajuste na arrecadação havia previsão de reajuste salarial. Posteriormente, RODRIGO 
DE PIETRO pergunta se existe previsão orçamentária para pagamento do cartão alimentação para 
os aposentados ou algum projeto similar. Foi respondido que dentro da Secretaria há previsão 
para reajustes e para contemplar esta questão de benefício, se for aprovado por lei. Em seguida, 
RODRIGO DE PIETRO faz questionamentos com relação à obra de duplicação da via de acesso ao 
Jardim São Sebastião, cujo repasse previsto de um milhão de reais por emenda impositiva, se esse 
valor contempla a indenização dos imóveis daquela localidade. Foi respondido que não tem 
acesso à documentação do convênio que foi lançado para esta obra, mas entende que o valor de 
um milhão de reais contempla somente a obra. Neste momento, o vereador GILBERTO 
JUNQUEIRA pede a palavra para perguntar sobre o orçamento da Saúde, da Educação e sobre 
precatórios. O secretário da fazenda responde que para a Saúde está previsto o valor de R$ 
50.830.00 (cinquenta milhões e oitocentos e trinta mil), para a Educação foi destinado o valor de 
R$ 52.942.500 (cinquenta e dois milhões e novecentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), e 
sobre precatórios, Carlos responde que a Prefeitura Municipal está pagando, e que inclusive no 
ano de 2019 já foram pagos mais de um milhão de reais em precatórios, e finaliza dizendo que 
hoje o total de precatórios a pagar totaliza mais de 35 milhões de reais, porém ainda há revisões 
de lançamentos, pois existe lançamento duplicado. Por fim, CARLOS FERNANDO MONTANHOLI 
termina sua participação nesta presente Audiência Pública ressaltando o registro de pagamentos 
de pequeno valor, pois diariamente há muitas guias de pagamentos de pequeno valor oriundas de 
decisões judiciais, que acarreta para a Prefeitura Municipal em oneração dos cofres públicos.  
Neste momento, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, BETO GIROTTO, agradeceu a 
presença e as explicações do Secretário Municipal da Fazenda, e após fazer suas considerações 
finais, encerrou a presente Audiência Pública, às 18h41min. E para constar 
eu________________________JOÃO VITOR MOHIEDDINE YULE, lavrei a presente Ata, que 
conforme o disposto nos artigos 156 e 157 do Regimento Interno (ata eletrônica) a gravação 
encontra-se arquivada no sistema de gerenciamento eletrônico na Diretoria Legislativa da Câmara 
Municipal. 


