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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, realizada dia 02 de Setembro de 2022, de conformidade
com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

AOS DOIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS
(2022) realizou-se a presente AUDIÊNCIA PÚBLICA, de conformidade com o que preceitua a
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, sob a
Presidência do Vereador SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Muito bom dia a todas e a
todos. É um prazer muito grande recebê-los aqui na Câmara Municipal de São Carlos para esta
Audiência Pública. Declaro aberta essa Audiência Pública da Câmara Municipal de São Carlos,
solicitada pela Prefeitura Municipal de São Carlos para elaboração do orçamento anual para o
exercício de 2023, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu art. 48, § 1º, inciso I.
Essa Audiência Pública foi solicitada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por
meio do Processo 3.419, com a seguinte redação: "Com meus melhores cumprimentos, dirijo-me
a Vossa Excelência para encaminhar solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão para realização de Audiência Pública de elaboração do orçamento anual da Lei
Orçamentária Anual, LOA, para o exercício 2023, conforme ofício em anexo". E aqui consta o
ofício do secretário municipal de planejamento que eu quero ler rapidamente: "Prezado
secretário, considerando a necessidade de realização de Audiência Pública na forma híbrida para
elaboração de peças de planejamento conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu
art. 48, § 1º, inciso I, e considerando o princípio da publicidade e da transparência que norteiam
o serviço público, viemos solicitar a Vossa Senhoria para pleitear autorização junto a Câmara
Municipal de São Carlos no uso do edifício Euclides da Cunha para realização de audiência de
elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2023, bem como os
equipamentos, pessoal e apoio, canais de comunicação, redes sociais, canais de televisão e
transcrição da Ata da audiência. Tal apoio auxiliaria nas atividades dessa secretaria na realização
de Audiência Pública, uma vez que a Câmara de São Carlos vem se destacando sobremaneira na
realização de procedimentos do mesmo porte. Sendo assim, caso concorde com a realização,
sugerimos a data do dia 2 de setembro de 2022, às 10 horas da manhã, para assim garantir a
possibilidade de um maior número de munícipes participarem do processo. Cumpre destacar que
para garantir maior transparência e para que as demandas sugeridas da população cheguem aos
responsáveis pela execução, sugerimos também a convocação de todos os secretários, diretores e
presidentes e pelo menos de um representante desses para participarem dessa audiência, podendo
ser de forma presencial ou on-line. Esclarecendo, desde já, a equipe do Departamento de
Planejamento e Orçamento irá participar na forma presencial. Agradecemos antecipadamente a
atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos complementares que se
fizerem necessários. Atenciosamente, Fabiana Tadeu Colmati, e de acordo aqui o Eduardo
Andreazi Moreira". Bom, sendo assim, essa Câmara, acatando o referido pedido, foi agendada
essa Audiência Pública, que se dá na forma presencial e também na forma on-line. Quero já
registrar aqui, de forma on-line, a presença da vereadora Cidinha do Oncológico. Quero registrar
na forma presencial a presença do vereador Robertinho Mori, do secretário Mario Luiz Duarte
Antunes, na forma on-line, da secretária Vanessa, secretária municipal de Cidadania e
Assistência Social, on-line, da Profa. Wanda, na forma on-line, Celso Santos, on-line, Leila
Massarão, on-line. Registro aqui também a presença do secretário de municipal de Habitação,
Wil, assim carinhosamente chamado, presencialmente. Do Sr. Benedito Carlos Marchezin,
presencial. Do Paulo Luciano, de forma presencial. Do chefe de gabinete da Progresso e
Habitação São Carlos, coronel Negreto, presencial. Do Bill Moreira, e da Fabiana, da Secretaria
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de Planejamento e Gestão, o qual convido ambos para compor a Mesa de Autoridades. Eu
pergunto se os demais secretários querem também compor a Mesa de Autoridades. Não havendo
então, nós vamos inicialmente ouvir o secretário de Planejamento e Gestão, Bill Moreira, depois,
a Fabiana. E os demais secretários que quiserem participar, é só se inscreverem que iremos ouvir
todos bem como os vereadores. Como essa Audiência Pública, ela está se dando de forma
híbrida, é possível também que algum cidadão queira também participar. E esse espaço será
garantido. Bom, iniciando aqui os trabalhos, eu quero convidar o Sr. Bill Moreira para usar a
palavra pelo tempo que entender necessário. Como são poucas pessoas que acho que irão usar a
palavra, acho que a gente não precisa de tanto rigor com relação ao tempo. SR. EDUARDO
ANDREAZI MOREIRA: Bom dia a todos. Em nome do prefeito Airton Garcia, quero
agradecer ao vereador Paraná Filho e aos demais vereadores a oportunidade de realizar essa
Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual. Também trago saudações do secretário de
Governo, Netto Donato, que tem acompanhado toda a montagem do orçamento de 2023 e
destaca sempre a importância de um diálogo positivo entre os poderes. Essa audiência é mais que
uma obrigação legal, é uma oportunidade de se discutir demandas de São Carlos com os seus
representantes e com a sociedade civil. a peça orçamentaria de 2023 está em fase de elaboração,
com as secretarias discutindo as prioridades para o próximo ano. E, com as eventuais propostas
aqui apresentadas, se tornará um instrumento importante na execução de políticas públicas que
realmente atendam à população. Desejando que o período de maior impacto econômicofinanceiro pós-pandemia tenha passado, teremos no próximo ano uma série de desafios para o
poder público. Há gargalos na saúde, na educação, na assistência social, na geração de emprego e
renda. Não há espaço para aumento de impostos, mas precisamos encontrar formas de melhorar
arrecadação, sem onerar ainda mais a população. É preciso priorizar os gastos e investimentos
públicos, utilizar bem nossos recursos e garantir uma melhor qualidade de vida para todos, em
especial, aos mais carentes e aos desassistidos nesses tempos tão difíceis. Assim como em anos
anteriores, o equilíbrio fiscal será referência da construção do orçamento e também, como nos
anos anteriores, discutiremos com essa Casa e com a população propostas e ajustes necessários.
Somente um diálogo franco e aberto pode realmente atender aos interesses de toda a população.
O portal eletrônico da prefeitura está com uma consulta aberta para manifestações a respeito
dessa peça orçamentária. As indicações dessa audiência assim como a continuidade de
programas de interesse público serão importantes na elaboração do projeto de lei que será
enviado a essa Casa. Certo de que teremos todo o apoio, agradeço mais uma vez a oportunidade
de estar discutindo o orçamento anual da Prefeitura Municipal de São Carlos. Muito obrigado a
todos. Muito obrigado por abrir essa Casa, vereador Paraná. SR. PRESIDENTE PARANÁ
FILHO: Muito obrigado, secretário Bill Moreira. Eu quero aqui, aproveitando a oportunidade,
fazer a leitura do Ofício 342/2022, que chegou a mim agora de manhã e foi enviado pelo Sr.
Antonio Donato Netto, secretário municipal de Governo: Excelentíssimo Sr. Presidente, com
melhores cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o Ofício 04/2022, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão com a estimativa das receitas para o exercício de
2023. Ao ensejo, renovo protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Antonio Donato
Netto". E aí, em seguida, ele traz aqui o ofício que foi subscrito também pela Fabiana Tadeu
Colmati, pelo Sr. Eduardo Andreazi Moreira, com a seguinte redação: Com os cordiais
cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para em atenção ao que determina o art. 12, § 3º da
Lei Complementar 101/00, a Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhar estimativa de receitas
para o exercício 2023 para encaminhamento à Câmara Municipal, em atenção ao que determina a
legislação, informamos que a previsão das receitas foi feita com base na arrecadação efetiva do
exercício 2020 e 2021 com as previsões para o exercício 2022"... Está certo isso aqui?
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"Acrescido os fatores de correção com base na projeção de inflação, estudo este feito em
conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda e com os órgãos da administração indireta. Já
as receitas de convênios, transferências e financiamentos estimados conforme a previsão de
recebimento de cada termo foram estimadas conforme a previsão de recebimento de cada termo
e encaminhada pelas unidades gestoras. Salientamos também que ainda poderão ocorrer
alterações nas previsões de receitas, em virtude de novas parcerias firmadas pelos novos estudos
de projeções atualizadas, considerando arrecadações durante o exercício 2022. Atenciosamente,
Fabiana Tadeu, Eduardo Andreazi Moreira". E aqui, aparentemente, 1 projeção de 2023. Receita
total: R$ 1.222.750.878,75. Bom, feita essa leitura, eu passo a palavra então para a Sra. Fabiana
Tadeu Colmati, diretora do Departamento de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal
de Planejamento e Gestão. SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Bom dia a todos. Bom dia,
vereadores, Paraná, demais vereadores presentes, aos munícipes que estão nos acompanhando, e
a equipe da prefeitura municipal. Essa Audiência Pública, como o vereador Paraná já leu no
nosso ofício de encaminhamento, ela é uma audiência que antecede a elaboração da Lei
Orçamentária Anual. Ela é uma Audiência Pública de elaboração. Posteriormente ao envio do
orçamento para a Câmara nós teremos outra Audiência Pública de aprovação, que é feita pela
Câmara antes dos vereadores apreciarem a peça. Essa audiência, ela tem, então, esse intuito da
população participar e apresentar essas sugestões. A gente pede presença dos representantes das
secretarias e das administrações indiretas para exatamente essa sugestão possa ser acolhida por
eles. Quando não tem, a gente até encaminha, mas ouvindo eles conseguem às vezes esclarecer
se isso já existe ou não existe. A previsão dessa Audiência Pública, ela está no art. 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. E também existe uma previsão no Estatuto das Cidades que também
exige uma Audiência Pública de elaboração antes do envio das peças de planejamento para a
Câmara, até sendo vedada a aprovação se não tiver essa realização. Então o art. 48 da LRF, como
já foi lido, ele garante como instrumento de participação a reelaboração de Audiências Públicas e
lá no seu inciso I ele fala: "Incentiva a participação popular e a realização de Audiências
Públicas durante processo de elaboração e discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias
e orçamento". Então essa audiência sempre acontece antes do PPA, antes da LDO e antes da
LOA, que são as três peças de planejamento. E no art. 44 do Estatuto das Cidades, ele fala que:
"No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata o artigo... de que trata a
alínea "f" do inciso III do art. 4º desta lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas
públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do
orçamento anual como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal". Então
aqui está a base para realização dessas audiências. Sobre a peça orçamentária, especificamente
sobre a LOA, ela está prevista na Constituição Federal de 1988, também existe previsão sobre
ela na Lei 4.320 de 1964, na Lei Orgânica do Município, na Lei de Responsabilidade Fiscal, a
Lei complementar 101 de 2000, e a gente também tem que seguir as normas e instruções do
nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da Secretaria de Tesouro Nacional, além das
leis municipais que a gente tem em São Carlos dos conselhos de políticas públicas e dos fundos
especiais também de despesas. Falando sobre o sistema de planejamento. Ele começa lá na
elaboração do PPA, que consiste de um plano de médio prazo, de quatro anos, onde são criados,
definidos os conjuntos e os programas que o município vai realizar. Ele é elaborado no primeiro
ano de gestão de um prefeito. Ele entra em vigor no segundo ano da gestão e vai até o primeiro
ano da gestão do próximo prefeito. Ele tem essa coisa de começar no primeiro ano de uma gestão
e terminar no primeiro ano da outra gestão para garantir a continuidade das ações do município.
Anualmente, é elaborada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que ela destaca do PPA, onde
tem os programas e as ações que o município pretende executar, quais vão ser prioridades para
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aquele ano. E orienta a elaboração da lei orçamentária anual. Já a Lei Orçamentária Anual vai
colocar valores a essas ações que foram destacadas na LDO. Então ela só trata da estimativa de
receita e da fixação da despesa, não podendo tratar de mais nenhum assunto, a não ser a
autorização para abertura de créditos adicionais. Então, a LDO... desculpa, a LOA, ela é um
instrumento legal que detalha as receitas, que é a previsão de origem de recursos que o governo
irá arrecadar, e fixa a despesa, os gastos, a partir dessa estimativa. A LOA é conhecida como
peça de execução orçamentária, pois, é nela que o governo coloca em prática os programas e
projetos que foram previstos no Plano Plurianual e priorizados na lei de Diretrizes
Orçamentárias. Para encaminhamento aqui para o Legislativo Municipal. Como a gente tem na
nossa Lei Orgânica Municipal incisos... um artigo que prevê isso, então a LOA tem que ser
entregue até 30 de setembro de cada ano e ela precisa ser aprovada aqui pela Câmara antes do
encerramento da sessão legislativa ordinária, o que acontece até mais ou menos 15 de dezembro.
Caso não seja aprovada, existem mecanismos que permitem a execução. Esses mecanismos fora
previstos na LDO, quando a gente elaborou a LDO, que enquanto a Câmara estiver discutindo
sobre Lei Orçamentária Anual o município pode ir executando um doze avos desse valor
previsto, sendo corrigido depois da aprovação. Então, como já falei agora há pouco, o que pode
conter na LOA? A LOA, ela tem um princípio que fala sobre como ela tem que ser elaborada,
que é o princípio da exclusividade. Então nela não pode ter nada estranho à previsão da receita e
à fixação da despesa, e não há proibição quanto a condições para autorização de abertura de
créditos suplementares. Então, como forma de participação popular, como o secretário Bill já
falou, foi disponibilizado lá no nosso site um formulário para coleta de sugestões para a
população que às vezes não consegue acompanhar as audiências, nem presencialmente, nem online. Então ele ainda pode dar essa sugestão na forma desse formulário. Ele fica disponível, a
nossa consulta iniciou no dia 19 de agosto e vai até o dia 18 de setembro. Sempre a gente deixa
pelo menos um mês disponível. O próximo slide, ele tem a tela do site da prefeitura. Um banner
que fica logo no início do site, é o primeiro item lá do banner que está passando. Então, ele fica
ali para os munícipes darem as sugestões. Agora vou falar um pouco do nosso cronograma, de
como está sendo essa elaboração. A gente já iniciou ela, internamente na prefeitura. Esse
formulário vai ficar disponível do dia 19 de agosto a 18 de setembro. Hoje, né? Está sendo a
previsão dessa Audiência Pública para colher objeções dos vereadores e munícipes que estão
acompanhando. Até acho que era dia 22 de agosto a gente tinha pedido para as secretarias e
administrações indiretas encaminharem a previsão da receita para a gente, para estar
consolidando. Porque, pelo que a LRF, no seu art. 12, inciso III, prevê que 30 dias antes da
elaboração... 30 dias antes do envio da lei orçamentária para a Câmara, a gente tem que deixar
disponível para todos os poderes a previsão da receita, que é esse ofício que o vereador Paraná
leu um pouquinho antes de eu começar a falar. Então nós já temos 1 expectativa da nosso receita
para o ano que vem, que é 1,220 bilhão. A gente pediu para as secretarias municipais
encaminharem para nós a previsão de suas despesas até o dia 6 de setembro. Então, eles estão
nesse momento de elaboração dessa parte da despesa. Esse prazo por quê? Porque normalmente
as despesas, elas vêm superiores às previsões da receita. Então, depois disso, a gente tem novas
rodadas de conversas com o secretário para tentar adequar receita e despesa, para garantir
equilíbrio fiscal, conforme já foi falado, que tem que sempre ser cumprido. Paralelamente a isso,
a gente já pediu e vamos reiterar novamente para que todos os conselhos municipais
encaminhem a manifestação sobre essas despesas, sobre o orçamento, até o dia 16 de setembro,
para que no dia 30 de setembro a peça orçamentária seja entregue aqui na Câmara com essas
manifestações. Falando um pouquinho agora dos números, como eles são originários, né? A
gente tem aqui uma tabela de evolução da receita. A gente tem aqui que a receita realizada em
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2018 pelo município, e estou incluindo todo mundo, prefeitura, Saae, Fesc, Prohab e Prómemória, eram 780 milhões. Em 2019, essa arrecadação chegou a 855 milhões. Em 2020, 942
milhões. E 2021, 1,017 bilhão. O que tem mostrado que a nossa receita tem crescido anualmente
em números até superiores à previsão da inflação. Para 22 a gente não tem esse número fechado
ainda. Mas de 18 para 19 cresceu 9%, de 19 para 20, 10%, e de 20 para 21, 7,9%. E é por isso
que a nossa previsão de arrecadação para 2020... a LOA de 2022, ela já previa 1 orçamento de
1,024 bilhão, e para 2023 a gente está iniciando com esse 1,222 bilhão. Já em relação a despesas
da LOA. Em 2018, foi empenhado, e aí consolidando inclusive a Câmara Municipal, 790
milhões, em 2019, 869 milhões, em 2020, 921 milhões, em 2021, 957 milhões. Sobre a previsão
da receita que foi encaminhada aqui para a Câmara, só para compor ela, então desse 1,200
bilhão, a gente tem que da prefeitura é 1,060 bilhão, a Pró-memória 81 mil, a Fesc 1,400 milhão,
a Prohab 1,500 milhão, e o Saae 157,300 milhões. Então esses são os números que a gente tem
inicialmente e estamos abertos aqui agora para colher as sugestões e esclarecimentos das
dúvidas. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Consulto se alguém queira se inscrever para
falar. Das pessoas que estão on-line, alguém quer usar da palavra? Bom, não havendo, eu
gostaria de saber do secretário ou da Fabiana, se já existe um esboço... bom, se existe uma
previsão, existe um esboço de cada secretaria, qual seria o orçamento estimado de cada
secretaria. Aqui na Câmara Municipal, nós recentemente aprovamos algumas suplementações, e
foram suplementações significativas, como, por exemplo, da Secretaria Municipal de
Agricultura. Tem Alguém aqui da Secretaria Municipal de Agricultura? Alguém representando a
Secretaria Municipal de Agricultura? Esse, Professora Neusa, é um grande problema da
administração, né? Depois, eles chegam aqui desesperados, que está acabando dinheiro, que vai
acabar a merenda, que vai fechar o restaurante popular, mas na hora de discutir a peça
orçamentária que vai garantir a continuidade dos programas deles, eles não aparecem aqui para
discutir. Eles seriam as pessoas mais interessadas para estarem aqui defendendo a melhor
quantidade de recursos, mas eles não estão aqui. Então não tem ninguém da Secretaria de
Agricultura. Depois, os culpados pela falta de merenda, pela falta de leite, pelo fechamento de
restaurantes populares, são os vereadores. Mas tudo bem. A senhora quer usar a palavra?
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: O que me impressiona, presidente, é o seguinte:
deveriam estar todos aqui. Isso porque a cidade depende dessa situação. Ou talvez o interesse
deles para o próximo ano seja mínimo. Desculpa colocar. Eu estou interessada em saber. E o que
me deixa muito triste é a falta dos demais e muito importante, a qual eu vou questionar também.
Vou querer saber de todas elas e a situação com que está. Porque depois vão falar assim: Você
não conversou. Por que você não procurou antes? Você lembra aquela situação do ano passado,
né? O que me deixou muito triste. E eu tinha procurado, tinha falado, e a mesma coisa que não
falar nada. E a gente passa para o município que nada a gente corre atrás. Cadê o pessoal daqui?
Cadê? Para receber os dinheirinhos deles lá, bastante que é, não vem. Está recebendo salário.
Tem que colocar aqui para o município o que vai ser utilizado para 2023, sabe? Eu estou cansada
de ver tanta... Eu não vou falar a palavra que eu tenho vontade de gritar e falar. SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Lamentável, porque pouquíssimo tempo atrás nós
recebemos aqui alguns funcionários da Secretaria de Agricultura, nós recebemos o então
secretário, que inclusive deu a entender que a Câmara seria culpada por um possível fechamento
de restaurante popular, falta de leite e não sei o quê. Mas era para eles estarem aqui. E cadê os
representantes da Agricultura? E aí, Sr. Netto Donato, o senhor que assumiu a ponteira, o volante
do governo aí, o senhor tem que começar a puxar orelha desse pessoal. Eles deveriam estar aqui.
Mas, enfim, não é por isso que vamos deixar de discutir a questão da Agricultura. O que eu
queria saber da Fabiana ou do Bill: qual é o orçamento estimado para 2023 para a Secretaria
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Municipal de Agricultura? Eu pergunto isso, Fabiana, porque aprovamos recentemente 1
suplementação de quase R$ 5 milhões. R$ 5 milhões é quase 50% do orçamento total daquela
secretaria. Se houve um planejamento de 2022, 2021 para 2022, esse planejamento passou muito
longe da realidade. Isso obviamente pode ter, sim, se dado em relação à guerra, à pandemia, a
várias situações. Mas o fato é que realmente passou longe da realidade. E aí quando a Câmara
recebe 1 pedido de suplementação de quase R$ 5 milhões, quase 50% do orçamento total de 1
secretaria, obviamente que há 1 espanto, há 1 temor. E todos os vereadores aqui têm
responsabilidade, não iriam votar aquilo assim, sem maiores avaliações. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: A tristeza, desculpa estar interferindo, foi o diretor de Abastecimento
estar aqui apresentando uma situação que eu achei absurdo, né? Dependendo das técnicas que
estavam envolvidas, que eu acho que elas deveriam ser as diretoras de Abastecimento. SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Exatamente. Então só que fique registrado aqui a nossa
surpresa e o nosso descontentamento com ausência de representantes da Secretaria Municipal de
Agricultura. Pois não, Fabiana. SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Bom dia, novamente.
Só para esclarecer, vamos voltar lá atrás, tá? Eu acompanhei essa audiência, eu estava assistindo
on-line, e até eu fique um pouco até chateada, vamos pôr assim, como o que foi colocado, porque
a Secretaria de Planejamento não cortou nada do orçamento da Agricultura, não. Não vamos
falar que não cortou, vai, mas vamos pôr assim. Quando eles mandaram a peça orçamentária...
Até no dia eu conversei com o secretário expondo isso, mas quando eles mandaram a previsão,
eles tinham pedido 3 milhões para merenda. E aí a gente realmente precisou fazer uns ajustes,
como eu comentei. O orçamento... a despesa, normalmente, ela é muito superior à previsão da
receita, mas não foi a Secretaria de Planejamento que cortou. A gente chamou os orçamentos que
estavam superiores e pediu para eles se dava para readequar. Então eles diminuíram de 3 milhões
para 2,5 milhões. E aí depois na audiência que falaram que nós que cortamos. Não achei justo,
porque a gente não estava nem para se defender, mas tudo bem. Sobre os valores que eles
encaminharam já, a previsão deles, apesar de ainda ter tempo para fazer isso, a gente já recebeu,
eles estão pedindo 1 orçamento total, que não é o final ainda, como eu disse, pode haver
adequações, mas eles estão pedindo com todas as fontes 21 milhões. Sendo no caso da merenda,
6 milhões de fonte 1, e 2,300 milhões do convênio do PNAE, convênio federal, fonte 5. Esse
valor, eles justificam que são os 2 e pouco que já tinha esse ano, acrescido da suplementação de
3,5 milhões que foi feito, por isso esses 6 milhões. No caso do restaurante popular, achar ele
aqui, eles estão pedindo 7,300 milhões. Estão saindo de 1 valor de 5, que era esse ano. Saindo já
do total. Então eles estão considerando... e era... no caso de material de consumo, que foi a
suplementação aqui. Saíram de 2 milhões para 4,240, então eles estão somando nesse valor a
suplementação que teve esse ano de 1 milhão e pouco. Mais uma outra suplementação que foi
oriunda de diversas secretarias, dos lanches que eles fornecem, dos 800 mil que já teve desde o
começo do ano. Então eles estão saindo do orçamento total de 14 para 21,300. SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: então o restaurante sairia de 4 milhões para 7 milhões, é
isso? De 5 para 7. SRA. FABIANA TADEU COLMATI: De 5, quase 5,100, né? de 5,085, para
7,300. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeito. Está previsto no orçamento da
Agricultura o pagamento de aluguéis? Porque o prédio agora lá está acho que em torno de R$ 25
mil por mês. Queria saber se está contemplado. SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Não só
desse como dos restaurantes também. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Tá. Eu gostaria
de saber, Fabiana, em relação a orçamento da Secretaria de Serviços Públicos, até é sempre um
questionamento e uma demanda também da Professora Neusa, o que está previsto para o canil
municipal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. SRA. FABIANA TADEU
COLMATI: No caso de Serviços Públicos, eles ainda não encaminharam. Então eu não tenho
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nenhum valor. A gente não definiu teto para nenhuma secretaria. A gente deixou aberto para eles
mandarem as demandas dentro da realidade. Não pode haver um valor muito acima do que é o
normal. Caso como esse, a gente pediu sempre para estar justificando. Mas como eles têm até o
dia 6 para mandar, tem feriado, a gente estava esperando que até dia 9 a gente já tenha todas
essas informações. Serviços Públicos, eu sei que eles estão elaborando. Eles têm tirado dúvida
sobre onde colocar cada despesa, mas valor final eu ainda não tenho deles, não. SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Sabe me dizer qual foi o orçamento para o canil municipal
em 2022? Que constou na lei orçamentária? SR. EDUARDO ANDREAZI MOREIRA: Só
enquanto a Fabiana pergunta, só a título de esclarecimento. Algumas suplementações vêm
realmente por falta de planejamento, a gente tem que concordar. Mas algumas, viu, vereador,
aconteceram esse ano por excesso de arrecadação. Então aí a gente... toda vez que a arrecadação
supera a expectativa, nós temos que mandar para a Câmara já com a relação de gastos. Isso
aconteceu acho que duas vezes, né, Fabiana, esse ano? Uma só? Três vezes. Deve ter mais 1,
inclusive, felizmente, a arrecadação está 1 pouco maior, então a gente precisa de autorização
para gastar, respeitando os preceitos constitucionais: 25 para educação, 15% para saúde. Isso os
vereadores sempre têm aprovado também essas suplementações. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Mas a situação é triste, né, Bill? Em relação às situações que vêm
sido demonstradas para aquela região. Largada às traças, com fossa séptica a 10 metros do rio. O
canil é o exemplo de má administração não dessa, mas de muitas outras. Uma judiação. Toda vez
é essa situação. Aí fala: Você devia ter falado com o secretário da pasta. SRA. FABIANA
TADEU COLMATI: Valor: 799 mil. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Para o canil
municipal? Quanto? SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Valor: 799. SR. PRESIDENTE
PARANÁ FILHO: R$ 799 mil. E você consegue detalhar para mim esse valor? SRA.
FABIANA TADEU COLMATI: Material de consumo, 500 mil... SR. PRESIDENTE
PARANÁ FILHO: Material de consumo seria ração, essas coisas, né? SRA. FABIANA
TADEU COLMATI: Serviços de terceirizado, que no caso deles acho que é 1 portaria que eles
têm lá: 33.500. Serviços de pessoa jurídica, 250 mil. Obras e instalações, eles só abriram 1 ficha
com R$ 5 mil. Equipamentos e material permanente: 10.500. SR. PRESIDENTE PARANÁ
FILHO: Dez mil. Tá. Essas obras e esses serviços aqui obviamente seriam em relação à
manutenção ali, de adequações, né? Eu quero não ser a Professora Neusa, mas gostaria de fazer
uma sugestão, que fique registrada aqui já. Que, na verdade, aquele espaço, ele precisa de
manutenções e já há muitos anos, né? E não é R$ 5 mil que vão resolver o problema. R$ 5 mil
não faz nada. Gostaria que fosse registrada a minha sugestão, que fosse de R$ 150 mil, pelo
menos para LOA 2023, de repente para as outras pudesse até reduzir esse valor, mas pelo menos
R$ 150 mil. Acho que menos que isso é difícil. Ali precisa ser feito obras de manutenção, de
adequação, para melhorar a condição dos animais que estão ali, a condição dos funcionários, e
também a segurança, né? Os furtos de animais ali estão sendo bem constantes. Já para material
de... Essa última ficha de R$ 10 mil [ininteligível]? Material permanente? SRA. FABIANA
TADEU COLMATI: Computador, [ininteligível]. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: É,
mobiliário, né? Que fosse de pelo menos R$ 50 mil. Material de consumo, ração. Esse serviço
terceirizado, o que seria esse serviço terceirizado? SRA. FABIANA TADEU COLMATI: É
terceirização de funcionários. Acredito que eles tenham algum serviço de portaria lá. Ou é
portaria, ou é limpeza, um dos dois, normalmente. Eu não sei o contrato específico que tem lá.
SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: E esses 250 mil que é para pessoa jurídica? SRA.
FABIANA TADEU COLMATI: Aí entra energia, telefone, se tiver, aluguel. Internet acho que
não, é rede [ininteligível], né? Não sei. Poderia uma pintura... [falas sobrepostas]
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: É uma situação, presidente Paraná, desculpa,
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Fabiana, uma situação. Esse inverno, esse frio absurdo que deu, eu não tenho informação de
quantos óbitos teve de animais, porque foi absurdo. Eles não têm nada, nada, nada,
absolutamente nada que possa aquecer ou cuidados disso. Gatil não existe, os gatos ficam soltos.
Tudo naquele espaço tão longe. É como se dissesse: Coloca lá no raio que o parta o canil para
ninguém ver a situação que está. Muita gente não consegue os contatos, quando chega, uma só
veterinária que vive de licença, acredito, por direito dela. Não temos. Não temos. É direto me
massacrando, falando que a situação ocorria melhor com a outra vereadora, a ex-vereadora
Laide. Eu acredito que ela tenha lutado. Eu estou há um ano e oito meses e estou tomando
pedrada direta de uma situação que vem há muitos anos largado em um espaço bem longe para
ninguém observar como os animais são tratados na cidade de São Carlos. Dez vezes piores que
cidades menores que aqui, bem menor. Sertãozinho trata muito mais, Matão trata muito mais. A
situação da saúde pública, que os nossos animais foram jogados nos Serviços Públicos, onde
devia estar na saúde pública, sabe? É triste. A gente perde cerca de 600 a 700 mil que é
demandado para a relação de tratos e trabalhos com os animais se tivesse na Saúde. Não, está
jogado lá. Nós não temos vacina, não temos cuidado, demora três anos para resgate. Carros e
equipamentos de resgate não existem, ou quebra, é que nem as ambulâncias, não tem. Demora
para ser reposto, não se coloca. Nós estamos... Eu estou triste. Não sei nem mais o que falar, que
essa LOA, orçamento só para inglês ver. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Fabiana,
dentro dessa pessoa jurídica aqui, nessa ficha, poderia estar contemplado também até essas
contratações para mutirão de castração? SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Sim, foi nessa
ficha aí. Assim, quando eles contratam a empresa, sim, aí teve algum outro caso de repasse para
ONG, aí é em outra ficha, para terceiro setor. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeito.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Repasse para ONG, primeiro, foi emendas de
vereadores, tá? Emendas de vereadores. E agora nós estamos em uma luta desde o início do
término do ano passado, de R$ 50 mil, do duodécimo da Câmara, tá? Que eu estou pedindo, por
favor, para sair. Não chega para o Fernando para assinar. Está demorando, está... Eu não sei até
quando que a gente vai esperar. Já pedi para o secretário, já pedi para o Roselei. E é uma
situação triste. SR. EDUARDO ANDREAZI MOREIRA: Vereadora, só para dar uma boa
notícia. A gente espera que efetive, temos duas indicações de emendas, as duas de cem mil reais,
cem mil reais do estado e cem mil reais da União, que não foram efetivadas ainda, mas já estão
indicadas. Nos já apresentamos o plano de trabalho, o Fernando já apresentou, que seriam
utilizadas para o serviço de castração. Seriam 200 mil, não é recurso nosso. Está fora um pouco
da nossa discussão, mas isso já existe lá, viu? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: O que
eu mais sonho é essa atenção. Eu sei que muitos de vocês devem ter animal em casa. E quem tem
esse amor... você não imagina. Visita lá. Vai visitar para você vê o que eles... o que você sente.
Eu me emociono de ver o que o ser humano é capaz de fazer com quem não sabe pedir. SRA.
FABIANA TADEU COLMATI: Só para complementar, vereador. Esse ano, eles já tiveram
400... fora 60 mil que são das emendas, 400 mil de suplementação lá. Pode ter sido entre as
fichas deles mesmos, mas... SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeito, essa ficha... SRA.
FABIANA TADEU COLMATI: Tanto no material de consumo como na de jurídica, acredito
para castração. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Tá. então, eu gostaria de sugerir,
Fabiana, que essa ficha de pessoa jurídica para esse tipo de serviço fosse aumentado, então, para
400 mil. A vereadora Cidinha do Oncológico quer fazer uma pergunta. Pois não, vereadora.
Vereadora Cidinha, o microfone da senhora está ativado? Porque nós não conseguimos te ouvir.
Vereadora Cidinha, nós não conseguimos te ouvir. Seu microfone estava ligado? A senhora pode
repetir a pergunta? VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: [pronunciamento fora do
microfone]. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Seu microfone acho que continua
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desligado, vereadora Cidinha. Bom, vereadora, nós não conseguimos te ouvir. Deve estar com
algum problema aí o seu áudio ou seu microfone, alguma coisa. Se a senhora quiser escrever a
pergunta aqui no chat, eu repasso, tá? A senhora pode me mandar que eu faço a pergunta a quem
for endereçado. Bom, feitas essas sugestões, existe, Fabiana, alguma ficha, algum orçamento,
algo previsto para o recapeamento asfáltico em vias rurais dentro da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos? Porque é um serviço que compete àquela secretaria. A gente sabe que tem
alguns trechos, como o trecho da Santa Luzia, da Fazenda Invernada, que necessitam de
recapeamento. São trechos extremamente pequenos, e acho que seria interessante ter alguma
previsão. SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Especificamente para recapeamento, eu não
recordo, não lembro. O que existe é na Secretaria de Agricultura para manutenção das vias, das
estradas rurais, não sei se seria... Mas é da Agricultura, né? SR. PRESIDENTE PARANÁ
FILHO: Qual é o orçamento previsto para 2023 para esse serviço? SRA. FABIANA TADEU
COLMATI: Manutenção de estradas e pontes rurais. Eles estão indo de 2,5 milhões que estão
previstos esse ano, estão pedindo 3,5 para o ano que vem. SR. PRESIDENTE PARANÁ
FILHO: Tá, perfeito. Ok. A gente foi para os Serviços Públicos... SRA. FABIANA TADEU
COLMATI: Posso só antes de sair dos Serviços Públicos? SR. PRESIDENTE PARANÁ
FILHO: Claro. SRA. FABIANA TADEU COLMATI: A Professora Neusa comentou sobre
uma devolução do duodécimo da Câmara. Realmente, houve uma devolução que era 50 mil para
1... acho que não sei se é ONG ou se é para castração, mas para esse... para o departamento aí de
proteção animal. Foi conversado já com a Secretaria de Governo, e acredito que na próxima
semana ele deva estar chegando na Câmara a suplementação. SR. PRESIDENTE PARANÁ
FILHO: Tá. Existe ficha específica para um programa de castração, ou não? Está dentro dessa
ficha de pessoa jurídica? SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Dentro da ficha de pessoa
jurídica. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeito. Bom, ficou registrada essa sugestão
para 400 mil, né? SR. EDUARDO ANDREAZI MOREIRA: [pronunciamento fora do
microfone]. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: É, porque é o seguinte, Bill, nós temos...
Eu até deixo a título de sugestão de repente jogar para mais meio milhão? Não sei se meio
milhão seria muito, mas que fosse acrescido alguma coisa na Secretaria de Agricultura para o
recapeamento de vias rurais. Existem alguns trechos que são muito declivosos, trecho da Santa
Luzia, a serrinha que o pessoal chama de Cristinho, ali precisa de um recape urgente. Passa
muito caminhão pesado, então, o asfalto já está todo empelotado, e ali fica fazendo tapa-buraco
em cima de tapa-buraco, não resolve mais. Acho que deveria ter um... não sei, eu sugiro... a
gente sabe que recapeamento não é barato, pelo menos... Acho que meio milhão não dá. Mas
para a gente começar, meio milhão a mais para que a gente pudesse fazer esse recapeamento
asfáltico da serrinha da Santa Luzia e também da Invernada. Eu, já que a gente voltou a falar da
Secretaria de Agricultura, Bill, eu, quando secretário naquela pasta, nós iniciamos as conversas
junto ao Ceagesp em relação à utilização daquele prédio. Houve uma alteração na lei que trata
dessas... Não lembro o número da lei mais, mas houve uma alteração da lei, e o Ceagesp com a
mudança de comando aderiu ao sistema de leilões. Então, passou a leiloar os prédios que ele
entendia que não havia mais interesse em manter sob a sua propriedade. Esse imóvel que hoje é
utilizado pela Secretaria de Agricultura de São Carlos, que pertence ao Ceagesp, foi identificado
por eles como um imóvel que deverá ser leiloado. Logo, esse contrato de aluguel celebrado entre
o município e o Ceagesp, ele tem um prazo determinado. Então eu gostaria de saber se existe um
planejamento da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Planejamento ou da Habitação de
identificar um outro imóvel ou de construir um imóvel para sediar a Secretaria de Agricultura.
Esse contrato, ele é por prazo determinado. Queria saber se existe alguma ação em relação a isso,
qual essa ação, e se já existe previsão orçamentária para isso. Porque em algum momento vai ter
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que desocupar aquele prédio, ou comprá-lo, né? Mas parece que comprar não está sendo o
caminho. SR. EDUARDO ANDREAZI MOREIRA: É, vereador, como o senhor colocou bem,
realmente, a Ceagesp mudou a política e passou a fazer a cobrança de alguns espaços, que é o
caso da Ceagesp São Carlos. Hoje acho que o aluguel está em torno de R$ 25 mil. A prefeitura
paga todos os meses, que é um aluguel muito alto, inclusive. Tem se conversado não na
aquisição, sim na mudança de local. Já tem se procurado algum local específico. Desconheço que
tenha sido encontrado, porque isso não foi repassado, mas o fato de se gastar R$ 25 mil todos os
meses é algo que compromete o orçamento. Se a gente falar no ano, dá R$ 300 mil que poderia
ser usado em programa. Talvez o Wil, secretário de Habitação, tenha informações mais precisas.
SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Por favor, Wil, o senhor fique à vontade, pode usar a
Tribuna, para que a gente possa entender essa situação, em que pé está isso. SR. WILSON
JORGE MARQUES: Boa tarde a todos. Obrigado, Paraná, pela oportunidade, Lucão. É o
seguinte, a gente foi procurado na Secretaria de Habitação uns oito meses atrás, o então
secretário solicitou... não, menos, uns seis meses atrás, um secretário solicitou nova área e levou
para a gente a antiga fábrica do Tiquinho(F) como opção para uma nova locação. Porque naquela
região onde está o CDHU está tendo muito furto. E a área do Tiquinho(F) é uma área muito bem
controlada por segurança. Então essa é a única coisa que recebemos e fizemos uma avaliação do
imóvel. Fizemos uma avaliação abaixo, inclusive, do que o proprietário queria, nós levantamos
as áreas, mas como tem essas condições de segurança [ininteligível] de material, deixamos para
o secretário decidir se haveria essa mudança ou não. Esse é o trabalho que nós fizemos. SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: E em quanto foi avaliado? Seria área para aquisição ou
locação? SR. WILSON JORGE MARQUES: Não, locação. O proprietário estava pedindo, se
não me engano... vou colocar um número, mas é bem perto disso. Se não me engano, ele pedia
34 mil, nós estamos oferecendo 28 ou 29 mil. É uma comissão de avaliação que tem o pessoal da
secretaria da Fazenda, mais alguns funcionários nossos, Nivaldo, Alberto, e esse aí foi feito lá
dentro da [ininteligível]. Não chegamos ao número que o proprietário pediu, tá ok? SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Me parece totalmente inviável, porque em que pese
questões de segurança estão atreladas ao local onde atualmente existe a Secretaria Municipal de
Agricultura, ali hoje existe a presença de controladores de acesso. Foi investido um valor
razoável em termos de segurança, por meio de câmeras e alarmes, e o aluguel ainda com
avaliação mais baixa pela Habitação, ela ainda é superior à que é paga hoje. Isso sem contar os
dispêndios que a prefeitura deverá ter com a transferência e desinstalação e reinstalação das
câmaras frias no prédio. São seis câmaras frias. O custo para deslocar essas câmaras frias,
desmontar de um lugar, montar no outro, instalar, adequar um prédio a todas as normas da
Vigilância Sanitária e ainda ter que pagar um aluguel maior do que é pago hoje, eu acho que
acaba sendo... acredito que não será viável, desse ponto de vista principalmente financeiro. SR.
WILSON JORGE MARQUES: Colocamos uma avaliação de mercado, o que coube a minha
secretaria. Eu posso até me informar. Não sei se no Tiquinho(F), porque era uma fábrica de
chocolate, deve ter a Vigilância Sanitária ter já feito vistorias. E também não sei se lá tem a
câmara fria ou não. Eu não posso informar isso. Posso até ir atrás para a gente ter um ponto, mas
não andou. Eu sei que nós só passamos essa informação para frente um tempo atrás, tá bom? SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: O Bill ou você me sabe dizer por quanto tempo foi
pactuado essa locação do prédio da Ceagesp? SR. EDUARDO ANDREAZI MOREIRA: Um
ano, e acho que já foi renovado para mais um. Foi um ano... Não, como não entrou em processo
de leilão, de venda, então a cada vencimento pode ser renovado por mais um ano. Acho que a
data é julho. Acho que foi renovado recentemente. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Mas
eu acho que pode ser renovado só uma única vez. SR. EDUARDO ANDREAZI MOREIRA:
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Não tenho detalhes do contrato, posso me informar. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO:
Uma única vez. É um problema que logo... que está batendo a nossa porta aí, que logo a gente
teria que resolver. Eu acho que o conveniente seria a prefeitura construir um prédio. A prefeitura
tem áreas, inclusive, para isso. Cito uma, secretário, uma área ali no Centro Tecnológico da
Agricultura Familiar, o CTAF. É uma área da prefeitura, é uma área ampla que daria para
construir a sede administrativa da secretaria. E a Secretaria de Agricultura tem uma
peculiaridade, que é a sua cozinha piloto, a sua unidade de processamento e o banco de
alimentos. Ali precisa ter aqueles barracões para armazenamento de alimentos, os
processamentos, um local adequado para o descarregamento das cargas, das mercadorias. Então
não sei se o nome é toga. SR. WILSON JORGE MARQUES: Não conheço tecnicamente,
Paraná. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Plataforma, né? Uma plataforma. Acho que o
ideal seria construir. A prefeitura não precisaria nem desapropriar nada. De repente, fazer um
orçamento para a construção de um prédio. Porque o que me parece que esse de propriedade do
pessoal do Tiquinho(F) aí, ele fica mais caro do que esse que está sendo utilizado hoje. Então é
um problema que a gente vai ter que enfrentar. Mas eu agradeço ao secretário. SR. WILSON
JORGE MARQUES: Obrigado, Paraná. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Eu quero
fazer uma sugestão aqui. Primeiro eu quero fazer uma leitura do que a Cidinha mandou, que
acho que ela está com algum problema no áudio lá. Olha, acho que ela está perguntando o valor
previsto para transporte fora do domicílio e compra de exames, como colonoscopia, endoscopia,
raio-X etc. Vocês podem nos responder? Pois não, Izaulina, por favor, pode usar da palavra.
Izaulina, por favor, pode usar da palavra. SRA. IZAULINA DE LURDES ALVES
JACOMAZI: Paraná, bom dia. Eu já até fiz a resposta para a Cidinha lá no bate-papo, a respeito
que isso está previsto dentro da pessoa jurídica do [ininteligível]. São duas situações diferentes.
A gente tem previsto o valor que é pago para a empresa contratada [ininteligível] que transporta
os pacientes. E a gente tem valor de TFD(F) que é pago para a pessoa que gasta do dinheiro, e a
gente faz o ressarcimento. Só que esse valor hoje, ele é insuficiente pelo que a pessoa gasta. Mas
esse valor não é determinado pela Secretaria de Saúde, esse valor é determinado por portaria
federal. A gente não consegue pagar mais do que a portaria federal manda. Então a gente
ressarce aquilo que a portaria federal manda. Quanto a exames, o Departamento de Regulação,
Controle e Avaliação fez uma lista, uma planilha com os valores do exame, e esse valor foi
contemplado no orçamento. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeito, muito obrigado,
Izaulina. Eu não sei se por parte da vereadora Cidinha do Oncológico está contemplado. Se não
tiver, é só me mandar aqui no chat que eu repasso a pergunta. Eu quero, falando agora da
segurança pública, queria saber como que está o orçamento da Secretaria de Segurança Pública
em relação a LOA atual. De 2022 para 2023, quanto está sendo alterado, qual a diferença aí.
SRA. FABIANA TADEU COLMATI: A Secretaria de Segurança Pública ainda não terminou,
não chegou a encaminhar para a gente. Eu estive conversando ontem com eles sobre algumas
coisas. A princípio, vai aumentar um pouco, aliás, bastante, principalmente por causa da
atividade delegada nova, que eles vão... estão em discussão com o Corpo de Bombeiros para as
brigadas de incêndio, a manutenção de parques lineares, as áreas de preservação. Então, uma das
coisas que deve aumentar é isso, que a gente já foi... já teve conversas antes sobre isso. Mas o
valor final eles ainda não fecharam. Estavam terminando ontem, acredito que até segunda ou
terça eles tenham fechado lá internamente para passar. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO:
Tá. Queria registrar, a título de sugestão. Não sei, acho que deve ser ficha também de pessoa
jurídica da Secretaria de Segurança Pública, duas questões. Primeiro, a necessidade do
georreferenciamento da região rural aqui do município. Nós já fizemos uma emenda que
enviamos para eles, não executaram ainda, mas para fazer o georreferenciamento de uma
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pequena região, que foi região da Pinhal, mas nós temos uma grande região rural no município
que ainda ficaria descoberta. Eu gostaria de sugerir pelo menos cem mil reais na ficha de pessoa
jurídica da Secretaria Municipal de Segurança Pública para o georreferenciamento de toda a área
rural. Tenho entendimento que existe atualmente uma discussão sobre um plano de carreira,
vereador Lucão Fernandes, que contempla todos os servidores da prefeitura, de uma forma geral.
Porém, além desse plano de carreira geral, nós deveremos ter um específico para a Guarda
Municipal. Nós temos um que trata da questão de forma horizontal, e um de forma vertical.
Acredito que deva ser... Estava até discutindo isso com o coronel Samir. Tanto eu como o
vereador Bruno, nós criamos comissões especiais de estudo aqui para que a gente pudesse
discutir essa situação. Mas, a bem da verdade, em que pese nós termos algum conhecimento
legislativo e tal, mas nós precisamos, no meu ponto de vista, de uma consultoria especializada,
de um estudo específico e especializado para que a gente possa formar esse plano de carreira,
para que a gente possa definitivamente sair... virar essa página de São Carlos, que é o fato da
Guarda Municipal ter um plano de carreira. O coronel Negreto está aqui, foi comandante da
Guarda, sabe bem essa necessidade. Mas eu, o meu ponto de vista é que nós deveríamos
contratar um plano de carreira. Porque na elaboração desse plano feito por um vereador, por um
secretário, muitas coisas acontecem, o contexto político fala muito, a depender do momento, tem
as pressões daqui, as pressões de lá. Então acho que a gente deveria contratar um plano de
carreira. Então deixo aqui a título de sugestão que seja pelo menos R$ 200 mil para a contratação
de 1 plano de carreira, que eu acredito também que tenha que ficar na ficha de pessoa jurídica.
Pessoa jurídica. Eu gostaria, Bill ou Fabiana, que vocês pudessem nos informar também como
ficará as emendas parlamentares dos Srs. e Sras. Vereadores para 2023. O vereador Lucão
Fernandes está aqui querendo perguntar e não pergunta, querendo perguntar e não pergunta.
Estou perguntando. SR. EDUARDO ANDREAZI MOREIRA: Vereador Paraná. Vereador
Lucão, obrigado pela presença, muito satisfatório vê-lo aqui, sempre discutindo o orçamento. A
questão dessas emendas, vereador, por uma sugestão dos vereadores, ela vai... elas vão passar a
ser impositivas. Elas vão ser impositivas. Ou seja, o que for determinado das emendas, elas terão
que ser cumpridas pelo poder público. Já conversei com o vereador Roselei, presidente dessa
Casa, devemos fazer uma reunião nos próximos dias. Porque, no nosso entendimento e também
no entendimento da Câmara, muitas emendas vão ter que ser indicadas no orçamento para que
possam ser executadas. Então acho que devemos deixar claro junto como que vai fazer para que
os vereadores tenham tempo, porque vamos mandar o orçamento agora no final de setembro. E
vocês terão um tempo grande para aprovar. É nesse período que os vereadores deverão indicar
essas emendas. O processo exato, como é novo para a gente e para a Câmara também, nós ainda
não definimos, nós não sabemos, por quê? Nossa preocupação é sempre a legalidade, né? Que o
vereador indique, que a prefeitura receba e que possa fazer esse repasse, seja de que maneira for,
de maneira correta e que não dê problema jurídico para a prefeitura, para a Câmara e para
ninguém. Isso está em conversa ainda, mas não está definido como vai ser o modelo. Fabiana
andou vendo também. SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Sobre as emendas, só para
complementar, [ininteligível] não sobre a execução, mas sobre a previsão de valores. Então,
nesse documento da previsão da receita a gente está estimando 1 receita corrente líquida de
1,100 milhão... desculpa, 1,100 bilhão. Ainda não acostumei. E 1,2% disso daria 14 milhões.
Desses 14 milhões, os 30% obrigatórios para a saúde, 4,200 milhões a mais para saúde. Esse
valor por vereador é 668 mil, quase 669 mil. Os 30% de cada vereador que deveria ser para a
saúde, 200... quase 201 mil, se mantiver essa receita corrente líquida de 1,170 bilhão. A parte de
valores seria essa daí. Por uma determinação... a gente tem que seguir as instruções do Tribunal
de Contas, quando se trata de emenda parlamentar municipal impositiva, a gente tem que usar
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uma classificação contábil diferente quanto à fonte de recursos. Para explicar, a gente tem a fonte
1, que são os recursos do Tesouro municipal, a fonte 2, que são recursos de convênios e
transferências estaduais, a fonte 5, convênios e transferências federais, a fonte 7, que seriam
operações de crédito, a fonte 4, quando a receita é oriunda da administração indireta, e a fonte 3,
quando é dos fundos específicos das despesas, tipo Funcad, ele tem 1 arrecadação própria, então
ele entraria nessa fonte específica. No caso das emendas, ela tem que ser fonte 8, emendas
parlamentares individuais municipais. Toda a execução não vai mais acontecer em uma ficha
específica do fonte 1. Ela vai ter que ter uma ficha específica para a execução da emenda. E isso
vai auxiliar até no controle da execução, para garantir que esses 1.2% da receita corrente líquida
aconteça realmente. Não vai estar misturado no orçamento da prefeitura, vai dar para saber
certinho em que ficha está, quanto empenhou, quanto pagou de cada emenda. Só a título... essa
classificação contábil(F) da fonte de recursos vai ser específica. Quanto a como vai funcionar, se
vai ser no orçamento, se vai ser durante a execução, eu, isso é um entendimento pessoal meu, tá?
Não é o da prefeitura, entendo que tem que ser na elaboração, visto o exemplo que a gente tem
da União e até mesmo do governo do estado. Tentei já essa conversa lá dentro da prefeitura,
como o Bill falou, já tentamos várias vezes. Nesse meio de caminho, teve a troca da Secretaria
de Governo, que é quem é responsável pela execução direta das emendas, antes das secretarias,
que é quem consolida as emendas. Já estava, está previsto no orçamento Secretaria de Governo,
essa dotação fonte 8, nesse montante de 1,2% da receita corrente líquida. Mas eu,
particularmente, ainda não consegui conversar com o novo secretário de Governo sobre isso. Eu
acredito que ele tenha feito reuniões aí com o Bill, ou com o Mário, não sei. Eu particularmente
não posso acrescentar muita informação de como vai ser execução. SR. PRESIDENTE
PARANÁ FILHO: Perfeito. Alguma dúvida em relação a questão das emendas, vereador
Lucão, vereadora? Depois? Tá. Quer fazer agora? Já faz, que a gente já está no assunto mesmo.
Eu aproveito, dou oportunidade para... quero registrar presença aqui do vereador Lucão
Fernandes e também da Juliana Karina Navari, representando a Secretaria Municipal de Infância
e Juventude. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito bom dia, vereador Paraná, que está
presidindo essa Audiência Pública. Cumprimentar minha companheira, vereadora Neusa, os
secretários aqui presentes, presidente do Saae. É sempre uma satisfação muito grande, Fabiana,
recebê-los aqui no Parlamento. Nobre vereador, essa emenda impositiva é uma grande conquista
da Câmara Municipal, em entendimento com o poder público, a prefeitura, a gente conquista 1
valor significativo para a saúde, me corrija, Fabiana, talvez perto de 4 milhões com essa
destinação dos vereadores. Então é uma conquista importante para a saúde, que a gente vive um
momento crítico. Eu queria, Fabiana, que você reafirmasse aqui aquele compromisso, que é 1
conquista também da Comissão de Saúde juntamente com os vereadores, daquele valor próximo
de 2 milhões que nós conseguimos já para esse ano. Esse recurso praticamente já está sendo
usado nas cirurgias eletivas, e isso ajudou a reduzir esse número de pessoas que aguardam
ansiosas a oportunidade de poder passar por esse procedimento. É isso, falar dessa conquista da
Câmara, esse valor de 4 milhões, e se esse compromisso continua com a gente, desse valor que
você já falou com a gente. SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Só complementando, a
emenda esse ano é de 8 milhões, total, de 8 milhões e pouco vai para 14. Então, é um incremento
bem significativo. E sim, dá os 4 milhões e pouco para a saúde. Sobre as cirurgias eletivas, a
gente já garantiu os 2 milhões que eu tinha prometido lá em abril. Não, antes, março, né?
Comecinho de março, começo de abril, quando fizemos a elaboração da LDO, já fomos
conversando sobre isso, falei que ia manter. E sim, está mantido 2 milhões. Se conseguir
aumentar, a gente aumenta, mas a princípio 2 milhões está lá. SR. PRESIDENTE PARANÁ
FILHO: Fabiana, eu quero voltar na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, em
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relação ao Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social, que foi inclusive uma lei, na
verdade, uma emenda que eu fiz à LDO, que deu origem a esse programa, que começou lá na
minha gestão na Agricultura. Esse programa, em 2021, 2022, esteve com 1 orçamento de 300
mil. Queria saber qual a previsão apresentada pela Secretaria Municipal de Agricultura em
relação ao PMAIS para 2023. SRA. FABIANA TADEU COLMATI: É 450 mil. SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: É 450 mil, aumentou R$ 150 mil. É até importante, porque
esse programa tem socorrido os produtores rurais. Nós temos o PAB, que aparentemente não foi
ainda colocado em prática aqui no município, que veio substituindo o programa municipal... o
Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, pelo Ministério da Assistência Social. E felizmente
a existência desse programa tem socorrido esses produtores e também a Secretaria de
Agricultura, que por vezes utilizou desses recursos para manter alguns produtos hortifrutícolas
nos restaurantes populares e não sei, não, se até na alimentação escolar. Bom, quero fazer a
sugestão para que seja alterado para R$ 500 mil. Uma alteração bem singela em relação àquilo
que a secretaria pediu. Existe alguma previsão nessa Lei Orçamentária Anual de 2023 para 1
contrato de locação de veículos, ô, Fabiana? Porque depois de muitas denúncias que nós tivemos
sobre a possibilidade de fraudes e de superfaturamento nos contratos que a Secretaria Municipal
de Transporte e Trânsito tem com algumas oficinas, houve aí a informação de que a prefeitura
teria optado por fazer um contrato de locação de veículos. Inclusive, vereadores dessa Casa que
tentaram destinar recursos para algumas secretarias, o secretário deu uma negativa dizendo que a
prefeitura não iria mais comprar veículos, porque os veículos seriam locados. Queria saber se
tem alguma previsão orçamentária para uma possível locação de veículos. Se o secretario de
Transporte quiser utilizar da palavra para informar, também está garantida a palavra. SRA.
FABIANA TADEU COLMATI: Vou falar em termos gerais, tá? Existiu um processo, existe
um processo de locação de veículos - até o Paulo Luciano se puder complementar - eu não sei o
status dele. Mas começaram, sim, a fazer um levantamento das secretarias que iam locar carros.
Tem algumas que viram que não tem como ser locação, teria que comprar mesmo, no caso, por
exemplo, de furgões de carga, fundo social, ou a Educação, que tem algum veículo mais
específico, como ônibus; que acaba a locação não compensando. Não sei como está o processo,
se o secretário puder complementar, ajudaria. Agora, quanto à previsão, isso seria ficha de
pessoas jurídicas. As secretarias teriam que colocar dentro, quem for locar, dentro das suas
previsões esse valor. Oficialmente ninguém escreveu assim: locação de veículo. Não. Mas eu
acredito que esteja em andamento isso. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeito. Pois
não, Paulo. SR. PAULO SÉRGIO LUCIANO: Bom dia, bom dia a todos. Nós não entregamos
ainda a previsão de despesas para o próximo ano. Estamos ainda com a data em aberto para
poder fazer o fechamento. E, sim, será previsto agora na LOA o contrato de aluguel de alguns
tipos de veículos para a nossa frota municipal. A gente tem dificuldade em aluguel de furgões,
caminhões, máquinas pesadas. E aí a gente teria que fazer a contratação, que a gente viu que o
pré-levantamento que fizemos, que o aluguel sairia mais caro em três anos do que se a gente
fizesse a aquisição do veículo, tem carro que em três anos se pagaria já. Os veículos de passeio,
que são muito utilizados pela frota nossa, esse a gente consegue fazer aluguel. Então estamos
terminando o termo de referência para poder fazer essa licitação o mais breve possível. SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeito. Aproveitando que o Paulo está na Tribuna,
gostaria de saber qual é a previsão para 2023 para pagamento de subsídio para empresa que
opera o transporte coletivo. SR. PAULO SÉRGIO LUCIANO: Pois bem. Foi divulgado no
Diário Oficial de quinta-feira que temos uma empresa vencedora, empresa [ininteligível], do
nosso transporte coletivo. Temos o período de carência de cinco dias para recurso. Após esse
período, será lavrado o contrato. E 1 vez assinado nós temos 180 dias para a empresa entrar em
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operação. Está previsto que é uma modalidade de custeio por quilômetro rodado, que vai ser 6,50
o quilômetro rodado. E esse pagamento será feito pela bilhetagem apurada e também pelo
subsídio, haja vista as gratuidades e os descontos previstos em lei. SR. PRESIDENTE
PARANÁ FILHO: Tá, mas qual será... Mas assim, nessa peça orçamentária vai constar lá uma
expectativa de valor a título de subsídio. Eu queria saber qual é essa expectativa, o que vai vir
aqui nessa lei orçamentária para 2023, a título de subsídio. SR. PAULO SÉRGIO LUCIANO:
Sim. Nós temos 1 lei que prevê o máximo de pagamento, que é quase R$ 800 mil por mês esse
pagamento, existe uma lei específica. Então a gente está colocando essa previsão de R$ 800
mil/mês para o próximo ano. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Quanto é pago hoje? SR.
PAULO SÉRGIO LUCIANO: Hoje está pagando de 600 a 800, dependendo do mês. SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeito. Tá bom. Está contemplado. Obrigado, Paulo.
Fabiana, bom, você me falou que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos ainda não enviou
essa expectativa. Gostaria de saber em relação às obras de recape. SRA. FABIANA TADEU
COLMATI: O recape fica na Secretaria de Obras. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO:
Desculpa. Não é Serviços Públicos? SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Recape, não. Tapaburaco. A gente já tem uma previsão dos convênios. A fonte 1 eu ainda não... não finalizou. A
gente tem uma operação de crédito de 15 milhões que foi assinada... assinada, não, desculpa,
autorizada recentemente, que é para recape. Estou confirmando aqui, que a gente tem várias
emendas estaduais também que é para isso. Temos uma previsão de convênios federais para
recape. Do Valparaíso, que vai vir 1 valor de quase 240 mil da União, e 1 contrapartida do
município de 360 mil. Ai tem o recapeamento no Jockey Club, que também é um convênio com
a Caixa, 480 mil da União e mais 370 mil de fonte 1. Aí tenho emenda... mais uma emenda, que
acredito que seja do deputado Celso Russomanno, que é para o recape do Tangará, São Rafael e
Parque Industrial. Também 400 mil da União, e a contrapartida do município de 200 e poucos
mil. Aí tenho várias emendas estaduais. Janaína Paschoal, Carlos Sampaio, Paulinho da Força,
Fernando Canapês, da Casa Civil, Itamar Borges. Esse montante dá 2,400 milhões. SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeito. SRA. FABIANA TADEU COLMATI: E ainda
tem mais recurso para pavimentação do Programa Nossa Rua, também no governo do estado,
que prevê 7,5 milhões vindo do estado, e mais 1 contrapartida do município de 9 milhões, que
estar fonte 1 só nessas contrapartidas de 11 milhões. Da União, 1,100 milhão, e do estado 9,900
milhões. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeito, mais esses 15 milhões que já foi...
SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Fora esses 15 milhões que foram autorizados
[ininteligível]. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: A expectativa de 2023
aproximadamente 30 milhões? SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Aqui está dando 22,
mais os 15... SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Então tá, mais de 40 milhões em recape.
Muito bom. Gostaria de mais duas questões. Uma relacionada ao Saae, se existe dentro dessa
previsão... O Saae já enviou para vocês a previsão deles? Já. Se existe, dentro da previsão
orçamentária para 2023, construção de reservatório... de um poço tubular profundo e reservatório
para abastecimento do bairro Cidade Aracy. Temos uma demanda já... Pode usar aqui,
Marchezin, se quiser. Nós temos uma demanda muito grande de abastecimento de água no
Cidade Aracy. Tudo bom, Marchezin? É bem verdade que tem um tempo que eu não ouço
reclamação constante de falta d'água no Aracy, isso é uma realidade, mas ainda assim eu gostaria
de saber como está essa situação. Pois não, Marchezin. SR. BENEDITO MARCHEZIN: Bom
dia, Paraná, demais vereadores, nossos colegas da prefeitura. Especificamente para o Cidade
Aracy, vereador, não consta no nosso planejamento para 2022 a perfuração de 1... 2023,
desculpe, a perfuração de 1 poço profundo na Cidade Aracy. Está no nosso planejamento a
perfuração de um poço perto daquele atacadão [ininteligível], Miguel Petroni, que está em uma
15

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Recepção, Expedição e Registro de Documentos Oficiais
área de muitos pedidos de diretrizes de expansão lá, sabe? O que acontece no Aracy? Perfuramos
um poço por vias indiretas, vamos chamar assim, o sistema de distribuição de água. Nós
perfuramos um poço no Ruy Barbosa, que ele bombeia água para a Vila Alpes, que é ali perto do
Milton Olaio, e bombeia água para a Vila Nery. Então, vamos dizer, além da ETA que já
abastece a Ruy Barbosa, nós temos mais esse acréscimo na demanda do poço propriamente dito
do Ruy Barbosa. Então conseguimos aumentar a vazão para Vila Alpes, da Vila Alpes pelo
CDHU, aí nós temos um elevatório de água no CDHU que manda para a Cidade Aracy. Então
essa que o senhor falou que há algum tempo não tem reclamação, foi em função desse aumento
da vazão aqui no centro, que vai passando pelas estações elevatórias nossas, Vila Alpes, CDHU,
e a gente consegue abastecer com mais água a Cidade Aracy. SR. PRESIDENTE PARANÁ
FILHO: Aproveitando, Marchezin, sua presença na Tribuna. Essa é realmente uma constatação,
vereador Lucão, já tem um tempo que a gente não tem caso um grave de falta d'água no Cidade
Aracy, isso é uma realidade. Constantemente, inclusive, aqui a vereadora Neusa falou, não sei se
foi naquela audiência que estava o Tundisi aqui, sobre a questão da estação de tratamento de
esgoto ali próximo da Água Fria, que eu não sei, parece que alguns flotadores não estariam
funcionando, parece que não estava em plena operação. Queria saber quais são os problemas
daquela estação de tratamento de esgoto e se existe previsão orçamentária para investimentos e
manutenção ali. SR. BENEDITO MARCHEZIN: Existe, Sr. Vereador. Inclusive, conversando
com a Professora Neusa, ano que vem... eu assinei, se não me engano, ainda essa semana a
autorização para abrir processo licitatório utilizando recurso de 2023. Acho que estão previstos
uns 2 milhões. Embora venha tudo em um pacote só, não está discriminado ainda na primeira
entrega, mas acho que 1 investimento de 2 milhões para fazer manutenção do flotador. Só
complementando, a ETE foi inaugurada em 2008, já tem aí 14 anos, o senhor entende? Então
está mais do que na hora fazer as manutenções necessárias. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: A situação do flotador que eu fui conversar até com o Marchezin, me desculpa, tá? É
que ele tem que ser inteirinho de inox. É um absurdo, porque o que era antes foi corroído,
dissolvido. Então não é uma coisinha barata. É uma coisa cara. SR. BENEDITO
MARCHEZIN: É caro. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Mas se nós não fizermos
isso, a gente vai ter uma necessidade de aprender a nadar. SR. PRESIDENTE PARANÁ
FILHO: Bom, Marchezin, a princípio é isso, por parte do Saae, agradeço a participação. SR.
BENEDITO MARCHEZIN: Tá, fico à disposição. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO:
Muito obrigado. Bom, Fabiana e Bill, eu gostaria de saber o que prevê nessa primeira versão da
lei orçamentaria anual de 2023 em relação à contratação de novos servidores. Nós aprovamos
aqui alteração de uma lei que trata desse assunto. Temos a necessidade mais que urgente de
contratação de vários profissionais, que são da área da saúde, educação, de guardas municipais,
vigias, enfim, todos os níveis. Gostaria de saber o que prevê essa lei orçamentária 2023 em
relação à contratação de servidores públicos. SRA. FABIANA TADEU COLMATI: Eu vou
começar, e o Bill complementa com algumas informações que posso não ter. O que eu estou
sabendo, a princípio, é que a Secretaria de Gestão de Pessoas chamou cada secretário para fazer
um levantamento de demandas do que eles precisam de novos servidores para fazer o custo disso
e colocar na lei orçamentária. Agora já vai começar a contratar alguns. Até fizeram reunião com
a secretaria... que participou a Secretaria de Fazenda. Não sei se tinha mais gente nessa reunião.
Sobre a adequação do... essa contratação de novos servidores, que já vai... já foi autorizada, deve
estar começando a chamar, e a adequação da lei do piso, no caso do técnico de enfermagem,
enfermeiros e auxiliares. Que a gente tem até 1º de janeiro de 2023 para estar adequado. Então já
foi autorizado, por questões orçamentárias, para atender essas novas contratações, acho que
eram... falaram em 150 novos a partir de agora, e estão fazendo os estudos para quais são os
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novos que tem que chamar ano que vem e concurso. Quanto a valores que eles vão pôr eu ainda
não tenho. Eles não... Eu sei que eles tiveram essas reuniões com os secretários para levantar
essas demandas, para poder me passar esse número. Também tem a questão do plano de carreira
geral dos servidores da prefeitura, que já foi esse ano colocado 1 valor, 3,800 milhões, mas
ainda, por questões burocráticas, acho que da lei, tem algumas coisas que precisa acertar, ele
ainda não foi efetivado para os servidores. Então para o ano que vem eles vão colocar valores
para implantação desse plano de carreira, não sei se ele já começa esse ano ou só o ano que vem,
mas ter valores para o plano de carreira e para contratação de novos servidores, fora esses que já
estão autorizados para chamar agora. SR. EDUARDO ANDREAZI MOREIRA: Só para
esclarecer, vereador Paraná, Lucão, Professora Neusa. Antes de mandar lei para a Câmara, a lei
que os vereadores aprovaram, a alteração da Lei 16.000, foi feito todo um estudo de impacto
financeiro para os próximos anos. Quer dizer, quanto a contratação representa para 2022, 2023,
2024. Foi feita essa avaliação dos gastos progressivos que iam acontecer, quanto isso ia
representar dentro do orçamento municipal, sempre com as estimativas de crescimento como a
gente está seguindo, né? Como para a contratação efetiva você precisa de concurso, os concursos
que estão válidos e que têm demanda de pessoal já estão sendo chamados. A partir da
regulamentação da lei já estão começando. Alguns cargos não têm concurso aberto, mas os
editais já estão preparados para contratação no exercício seguinte. A partir dessa contratação o
impacto orçamentário já está avaliado e incluído no orçamento desses servidores que foram
autorizados da alteração da Lei 16.000, que acho que passou semana passada na Câmara. Acho
que foi isso. SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeito. Bom, dentro do que previa a
criação de vagas da Lei 16.000 não constava os guardas municipais. Eles devem estar inseridos
na Lei 16.001, ou alguma outra coisa. Mas você consegue me informar como que está essa
questão de guardas municipais, Bill? Você tem alguma informação em relação a isso? SR.
EDUARDO ANDREAZI MOREIRA: Não, nesse caso específico, não. Não tenho respeitado
de nenhuma reunião que tenha discutido esse assunto. Não é que não exista, mas acho que ainda
está em nível de Secretaria de Segurança Pública. Porque, realmente, como você colocou, o
estatuto da Guarda é separado, é uma lei específica que vai fazer esse regimento. SR.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Perfeitamente. Bom, eu consulto o vereador Lucão
Fernandes se tem mais alguma pergunta, consulto a vereadora Neusa. De qualquer forma, nós
estamos no período ainda de elaboração, para sugestões. Acho que nada impede que isso seja
feito inclusive através de ofícios e de outras formas. Eu aqui acho que, tanto sugerimos questões
relacionadas ao georreferenciamento, ao aumento de valores de PMAIS, ao canil municipal, a
questão da manutenção de estradas rurais, em especial, para recapeamento da serrinha da Santa
Luzia e também da Fazenda Invernada, e outras questões que não sei se eu me recordo. Acho que
está contemplado, foi explicada essa situação das emendas parlamentares que ficou acertado o
valor, só o 'modus operandi' ainda que precisa ser discutido com o secretário de Governo. Até
acho, vereador Lucão Fernandes e vereadora Neusa, que essa Audiência Pública também seria
uma ótima oportunidade para secretário de Governo estar aqui. Ele, que acho que para a função
que se encontra, deveria buscar uma proximidade dessa Casa e não o distanciamento. Mas,
enfim, eu não vou entrar em nenhuma discussão política aqui. Pois não, vereadora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Ô, caramba. Primeiro, queria agradecer a todos, até o
modo como responderam, até, assim, meio em 'off' que eu fui conversar. Obrigada, Fabiana. Mas
eu gostaria de também estar me preocupando com esse espaço de tempo onde a gente pode estar
discutindo e melhorando essa situação, porque nem todas as secretarias mandaram o orçamento.
Então a gente precisa visualizar e ver a situação. Então eu quero agradecer, eu quero pedir
desculpa, às vezes que sou muito emocionada, eu estou começando a aprender a controlar, viu,
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Fabi? Porque mulheres... até que você controla bem, eu não sei o que eu faria no teu lugar. Já
tinha mandado meio mundo discutir lá no meio do pasto. Eu admiro. Mas eu agradeço a todos.
Obrigado por expor. Vou continuar perguntando, estou aprendendo, mas eu vou aprender melhor
ainda. Um abraço a todos. Eu agradeço. Ah, eu quero agradecer ao vereador e amigo Paraná por
me dar essa força, porque eu ainda não tenho a destreza de estar entrando no momento certo,
como das fichas, mas vou aprender a requerer mais ainda.SR. PRESIDENTE PARANÁ
FILHO: Bom, eu agradeço a todos. Agradeço o vereador Lucão Fernandes, agradeço a
vereadora Neusa pela presença, o vereador Robertinho Mori, que passou por aqui, a vereadora
Cidinha do Oncológico também que participou. Agradeço ao capitão Negreto representando a
Prohab. Agradeço o Marchezin representando o Saae, o Wil representando a Habitação, a Juliana
representando Infância e Juventude, o Paulo representando Secretaria Municipal de Transporte e
Trânsito. Não estou esquecendo ninguém? E também ao Bill Moreira e a Fabiana, Fabiana,
pessoa hipercompetente, Bill Moreira também. O Mário Antunes que está aqui participando de
forma on-line. Também Vanessa, a Izaulina representando a Saúde. a Wanda que esteve aqui
pela Secretaria de Educação. A Leila, a Ana Bragatto, o Celso, e me perdoem caso tenha alguém
que eu tenha me esquecido. Lamento profundamente a ausência de representantes da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Todos sabem como foi a tramitação da
suplementação de 5 milhões aqui nessa Casa, como foi traumática e difícil, né? E nós
esperávamos que aqui eles estivessem para defender esse aumento desse recurso. Infelizmente,
não estão, como também lamento a ausência do secretário de Governo. Mas, enfim, acho que foi
muito proveitosa essa Audiência Pública do ponto de vista prático e também do ponto de vista
jurídico, que é uma exigência da lei. Bom, assim sendo, agradecendo a todos, declaro encerrada
essa Audiência Pública.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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