CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
- Estado de São Paulo -

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO,
REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 18h00.
Às dezoito horas do décimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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 2019, encaminhado pelo Poder Executivo a esta Casa de Leis. 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 2019. O vereador MARCOS BONILLA pediu mais explicações
sobre algumas nomenclaturas contidas na LDO. Foi respondido que as nomenclaturas diferentes
vêm do PPA. Em seguida, o vereador RODRIGO DE PIETRO pediu esclarecimentos sobre a
aplicação do FUNDEB. Foi respondido que cem por cento dos recursos do FUNDEB são usados para
pagamento de salários. O vereador MARCOS BONILLA pediu esclarecimentos sobre o
cumprimento das emendas impositivas. Foi respondido que a Prefeitura precisa do apoio
financeiro da Câmara Municipal com a devolução do numerário no final do ano para o
cumprimento das emendas impositivas. O vereador RODRIGO DE PIETRO pediu esclarecimentos
sobre os gastos do IPREMT. Foi respondido que 30% da LOA de 2019 está comprometida para a
amortização da dívida com o IPREMT. O vereador PROF. CAIO PORTO pediu esclarecimentos
sobre: o cumprimento das emendas impositivas na área da saúde; o uso da verba da merenda
escolar em ensino superior; e sobre o pagamento feito pelo poder executivo aos fornecedores. Foi
respondido que as emendas impositivas na área da saúde serão cumpridas; que a verba do ensino
superior da merenda escolar foi lançado no PPA desta forma, mas que não significa que o valor é
gasto para este fim; que houve atraso no pagamento dos fornecedores pela troca de tesoureiro,
mas que já estão sendo pagos e alguns serão pagos com o decorrer do tempo. O vereador
RODRIGO DE PIETRO perguntou sobre a arrecadação do município pelo índice inflacionário. Foi
respondido que a projeção respeita o índice inflacionário. O vereador DR. EDUARDO HENRIQUE
MOUTINHO fez questionamentos sobre quem elaborou a Lei das Diretrizes Orçamentárias
apresentada na presente Audiência Pública e sobre o reajuste do Cartão Alimentação para 2019.
Foi respondido que o responsável pela elaboração da LDO foi o próprio Secretário Municipal da
Fazenda e que o orçamento de 2019 já prevê o reajuste para o Cartão Alimentação. O vereador
RODRIGO DE PIETRO perguntou sobre em qual área do orçamento do Poder Executivo está
prevista o custeio para o novo Paço Municipal. Foi respondido que estava inserido na Secretaria
da Ouvidoria Geral. Neste momento foi aberta oportunidade dos presentes realizarem suas
perguntas para o Secretário Municipal da Fazenda. Em seguida, JOSÉ MARIA perguntou sobre as
entidades que não receberam os recursos das emendas impositivas e sobre a capacidade de
investimento do município, e MARCO ANTONIO pediu esclarecimentos sobre as emendas
impositivas. Foi respondido que o prazo para as entidades que não receberam os recursos vai até
o final do ano e que vai ser feita uma adequação financeira para o cumprimento do pagamento
das emendas. O vereador RODRIGO DE PIETRO perguntou sobre a capacidade de aquisições do
município. Foi respondido que o Município tem uma reserva em cada secretaria para pequenas
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aquisições. Neste momento, o Prefeito Municipal VANDERLEI JOSÉ MÁRSICO toma a palavra para
discorrer sobre a capacidade de investimento município. O vereador GILBERTO JUNQUEIRA
questiona se existem atrasos nos pagamentos realizados pelo Poder Executivo. Foi respondido que
os pagamentos estão em dia. Neste momento, o Senhor Presidente da Câmara Municipal,
RODRIGO DE PIETRO, agradeceu a presença e as explicações do Secretário Municipal da Fazenda,
e após fazer suas considerações finais, encerrou a presente Audiência Pública, às 19h30min. 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, e após ser lida e aprovada, segue assinada pelos membros da mesa
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