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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, realizada dia 30 de Setembro de 2022, de
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
AOS TRINTA 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 da Vereador SR. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Muito bom dia a todas
e a todos. Declaro aberta essa audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para
demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais e orçamentárias e patrimoniais pela
Secretaria Municipal de Fazenda, referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2022,
conforme determina o artigo nono da lei complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade
Fiscal. Eu agradeço desde a presença de todos, quero fazer aqui a leitura do ofício enviado pela
Secretaria Municipal de Governo à qual solicitou a realização dessa audiência. Ofício, 349/2022
"Excelentíssimo Senhor presidente, com meus melhores cumprimentos dirijo-me a Vossa
Excelência para encaminhar solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda para realização da
audiência para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao
segundo quadrimestre de 2022, conforme ofício em anexo. Ao ensejo, renovo protestos de
estima e consideração. Respeitosamente, Antônio Donato Neto, Secretário Municipal de
Governo." Houve o convite e formal a todos os senhores vereadores para essa audiência pública,
essa audiência ela está nos autos do processo 3545/2022 e eu quero convidar o Senhor Mário
Luiz Duarte Antunes, Secretário Municipal de Fazenda para compor a mesa de autoridades, bem
como o senhor Danilo Kroll Mantello, Chefe de Seção de Contabilidade. Pergunto se mais
alguém da Secretaria. Dando início, então, aos nossos trabalhos, eu dou a palavra ao senhor
Mário Luiz Duarte Antunes, pelo período que o senhor entender necessário, o senhor fique à
vontade. Mario Luiz Duarte Antunes: Bom dia a todos. Agradeço ao vereador Paraná Filho,
presidente nessa audiência pública, a recepção da Secretaria Municipal de Fazenda, agradeço a
todos que estão nos vendo, nos assistindo em casa. Essa é uma oportunidade que nós temos para
demonstrar os resultados financeiros, orçamentários referentes ao segundo quadrimestre de 2022
em atendimento à lei complementar 101 conforme já mencionado pelo presidente da audiência.
Nós temos a cada 4 meses que realizar essa audiência para que a gente possa dar publicidade aos
nossos atos, aos nossos números de fechamento contábil junto à Secretaria Municipal de
Fazenda. Vale lembrar que os dados apresentados aqui são dados consolidados, onde nós temos
as informações do município de São Carlos, da Prefeitura, do SAAE, da FESC, da Pró-Memória
e da PROHAB. Então são informações consolidadas. Apresento também meus agradecimentos
ao nosso Diretor Financeiro, Marco Fábio Monteiro de Barros, que sempre esteve e está conosco
e nesse momento está de férias. À nossa Diretora de Arrecadação, a Pérola Luccas, ao nosso
Diretor da Dívida Ativa, o Maurício Ferreira Lourenço, ao nosso Diretor de Procedimento
Licitatório, o Hícaro Leandro Alonso, à nossa Diretora de Planejamento e Orçamento, Fabiana
Tadeu Colmati, ao Danilo, que está aqui comigo, para que a gente possa fazer essa apresentação
bem como o Henrique, que está aqui conosco, a Marissol e o Léo, que hoje está respondendo
pela Diretoria Financeira. Eu vou passar a palavra a um o nosso Chefe de Seção da
Contabilidade, o Danilo, que fará a apresentação e retorno com dúvidas na finalização da nossa
audiência. Obrigado. PARANÁ FILHO: Muito obrigado, senhor Mário Luiz Duarte Antunes
então com a palavra o senhor Danilo Escrou, Kroll, o S seu foi por minha conta, né, Mantelli. O
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senhor tem a palavra pelo tempo que o senhor entender necessário. DANILO KROLL
MANTELLO: Bom dia a todos. Bom dia vereador Paraná, que está presidindo, bom dia a todos
que estão aqui com a gente, que estão assistindo à audiência pública para apresentar os dados
referente ao segundo quadrimestre de 22. Bom, o Mario já comentou, são dados consolidados do
município, então envolve além da prefeitura, envolve PROHAB, envolve FESC e Pró-Memória e
também o SAAE. Vamos começar aqui com o balanço orçamentário, o balanço orçamentário ele
dispõe sobre… vamos começar pelas despesas e ele dispõe sobre o andamento das despesas que
foram fixadas na LOA corrente. Então, nós temos aí que teve uma dotação inicial e com as
atualizações a gente chegou a 1 Bilhão e 126 milhões, mais ou menos, de dotação atualizada. E
dividido aí, separado entre 977 Milhões de despesas correntes e 145 milhões em despesas de
capital. Empenhado até esse bimestre foram aproximadamente 65% do total, 733 milhões, sendo
677 milhões em despesas correntes e 55 milhões em despesas de capital. Do valor que foi
empenhado, foi liquidado aproximadamente 76%, que dá 558 milhões, aproximadamente, sendo
516 milhões de despesas correntes e 42 milhões de despesa capital. Do valor total liquidado foi
pago aproximadamente 97%, sendo 542 milhões no total e 501 milhões sendo de despesa
corrente e 40 milhões de despesa de capital. No próximo nós verificamos aí os restos a pagar que
são valores que vieram dos anos anteriores e são subdivididos em processados, são valores que
foram empenhados e liquidados. E não processados, que são valores que ainda não foram
liquidados, não foram feitos liquidação para eles. Então nós temos aí um total de processados,
424 Milhões sendo 416 da prefeitura e 8.000 da PROHAB. Dos valores não processados são 27
milhões, 542.000, sendo 27 milhões, 409.000 da Prefeitura, 4.500 do SAAE, 2.150 da FESC,
59.000 aproximadamente da Pró-Memória e 67.000 da PROHAB. A disponibilidade financeira
até o quarto bimestre era no total de 372 Milhões, sendo 360 milhões da prefeitura, 5 milhões e
600 mil do SAAE, 1 milhão 490 mil da FESC, 1 milhão 295 mil da Pró-Memória e 2 milhões,
718 da PROHAB. No próximo, na próxima tabela, nós temos o demonstrativo de apuração da
despesa com pessoal. Pouco diferente dos outros, ele leva em conta 12 meses e não somente os
4, os 8 meses desse ano. Então ele considera de setembro de 21 até agosto de 22. Então nós
temos aí que foi gasto no total, né que é o subtotal 1, 438 milhões, 976.000 com pessoal, sendo
dividido em 303 milhões de salários e vantagens, vencimentos fixos, né, com pessoal ativo,
706.000 com contratações temporárias, 27 milhões e 900 com terceirização, 91 milhões com
encargos sociais, ainda INSS, fundo de garantia, 8 milhões, 493.000 com inativos, pensionistas e
outros benefícios e outras despesas, sendo em 2 milhões e 100. Também sentenças judiciais, 4
milhões, 405.000. A receita corrente líquida ajustada para o cálculo de despesa com pessoal, foi
de R$ 1.149.448.317,48. Então fazendo o cálculo do demonstrativo de Pessoal, considerando
essa receita corrente líquida, a gente chega num percentual de gasto com pessoal, de acordo com
que a LRF solicita, esse cálculo quadrimestral em 37,81 por cento em agosto, com a posição em
agosto de 2022. Nos próximos 3 slides, a gente tem aí uma classificação, um demonstrativo onde
ele discrimina as despesas do município e divide em função e subfunção. Então aí a gente
consegue saber, por exemplo, quanto foi gasto com cada, com cada ou função do município,
Saúde, Educação, Trânsito, Transporte, Segurança Pública e tudo mais e dentro dessas funções,
as subfunções, estão a gente tem Saúde, Atenção Básica, Atenção Hospitalar e Ambulatorial, a
gente também tem na Educação, Educação Infantil, Educação Fundamental, é um relatório
denso, né, não tem como ficar falando todos os números aqui, mas está disponível também para
visualização, também no site do município tem esse relatório para quem tem mais interesse, né
de saber exatamente quanto o município tá gastando em cada função. No site, no Diário Oficial,
são 3 partes aí, sobre esse relatório. Agora a gente vai para as receitas, as receitas do município
né, até agora a gente tá falando de despesa, então a gente falou das despesas e no total, né, o
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balanço orçamentário e agora a gente vai para as receitas. A gente tem o balanço orçamentário na
parte das receitas a previsão atualizada de receita. A gente. A previsão atualizada de receita, ela
totaliza 1 Bilhão. De 24 Milhões. Sem dor, 1 bilhão e 61 milhões em receitas correntes. Aí
considera as deduções são, 73 Milhões e 37. 1 Milhões 200 mil de receitas de capital. Receita
entre orçamentária, são receitas que ocorrem dentro do mesmo ente, então são quando? E os
órgãos fazem trocas, receita para algum motivo, né, por exemplo, algum curso que vai pagar na
fé, se por algum algo nesse sentido. Do previsto até o bimestre. Eram 77 160 milhões sem do 784
milhões de receitas correntes e 24 milhões de receitas de capital. Realizado até se bimestre foram
812 Milhões, sendo 869 milhões de receita corrente, considerando as deduções dessa receita,
foram líquidos aproximadamente 806 Milhões e 6 milhões, 153.000 de receitas de capital. Dá um
total de 107% do total que entre que foi realizado e prevista até o bimestre. Sendo que a receita
corrente foi de 111% e a receita de capital, 25%. Tem um saldo a realizar no próximo
quadrimestre, né, o previsto que é 212 milhões, sendo 191 milhões de receita corrente e 31
Milhões. De receita de capital. O próximo o padre está discriminando um pouco mais as receitas,
né? Com foco nas receitas de tributos. Então a gente tem, por exemplo, o IPTU. Que prevista até
o bimestre era 99, aproximadamente 99 Milhões e a gente realizou até o bimestre 125 milhões,
127%, o Imposto de Renda era previsto 20 milhões e a gente realizou até o momento 19 milhões,
303 Milhões. O ITBI era previsto até semestre, aproximadamente 16 milhões e a gente foi feita a
realização dessa receita de 15 milhões, 133.000. O ISSQN Imposto sobre serviço de qualquer
natureza, foram previstos 94 milhões sendo arrecadados até o momento 104 Milhões. As taxas
foram previstas 1 Milhão 200 mil, foi 1 milhão, 486.000, sendo 123%. As contribuições de
melhoria sempre 96.000 prevista até o bimestre. Arrecada 225.000. As receitas de patrimoniais,
receitas patrimoniais foi prevista até o começo de 2 milhões, aproximadamente foram
arrecadados 19 Milhões. As receitas de serviço que aí envolve bastante o saem e quem trabalha
mais com as receitas de serviços, o município tem bem menos. E pelo serviço de água, aquele
esgoto que eles Elisa. Foram previstas até o BBS 85 milhões 932 mil foram arrecadados 86
Milhões. As transferências correntes que são transferências dos outros entes para os nossos Pará.
O município. Foi eram previsto 449 milhões até o bimestre e foram arrecadados 486 milhões até
o bimestre. No próximo o quadro, a gente tem a discriminação da receita corrente líquida. Que
considera. E a receita corrente, tira as deduções. No caso, a gente tem que deu a receita corrente
líquida do município, ela considera 12 meses também, assim como o demonstrativo pessoal. A
gente tem 1 milhão, 150 milhões, 748.000 R$120,40 e R$0,8. A receita corrente líquida.
Composição e 31 de a custo. 1 milhão, 115 milhões da prefeitura, administração direta, 121.000
dos sai. 6 121 Milhões. Desculpa do sai 688.000 da festa e para a memória que são fundações
públicas. Que sem 167.000. Das empresas estatais dependentes que é aprovado, tem uma
dedução de 88. 1 Milhões, que é do Fundeb, é um valor que já vem deduzido. Mais gente, nós
temos que demonstrar os valores brutos, então tem que ser aplicadas de mostrar essas deduções.
O que totaliza esse valor de 1 milhão, 150 Milhões. Para cálculo de endividamento e despesa
com pessoal são feito algumas às deduções. De acordo com a Constituição Federal. No artigo,
166. Que são transferências de emendas da união individuais e de bancadas para custeio.
Geralmente as emendas vem parar para a capital, mas quando vem para a corrente, ela tem que
ser descontada a receita corrente líquida para cálculo de endividamento ou despesa com pessoal.
Então foi transferência obrigatória de emenda individual, nós tivemos aproximadamente quase 1
Milhão 300 mil. De para custeio. Nesse período de 12 meses e ajustando para os cálculos limite
de endividamento e de pessoal. Nós temos que a receita corrente líquida para esses foram 1
bilhão, 149 milhões, 448.000 R$227,40 e R$0,8. No próximo quadro a gente tem o
demonstrativo de resultado primário, onde considera-se as receitas fiscais. Nós tínhamos uma
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previsão anual atualizada de 1 Bilhão. Aproximadamente. E foi realizado até o bimestre 793
Milhões. As despesas fiscais líquidas, nós tínhamos aproximadamente 1 bilhão 70 e 8 milhões
numa dotação atualizada que foi até então. E as despesas líquidas até o bimestre. Liquidadas até
o bimestre foram de 522 milhões, 145.000. O resultado primário, a previsão. Pelos cálculos da
do que foi previsto e fixado. Era 77 Milhões. Hoje ele está em 271 milhões, 369.000. Os valores
fixados na LDO, como discrimina ele Refis, a gente tem que diz, é discriminar esses valores na
LDO, era 1 de 16 milhões, 805.000. O resultado primário indica. E os gastos, as receitas e
despesas que não envolvem endividamento. Então tudo o que não envolve juros não envolve
qualquer tipo de dívida. Então, se o valor das receitas supera das despesas primárias significa que
estar em superávit primário. Que é o que está ocorrendo hoje no município, no valor de 271
Milhões. Próximo quadro, a gente tem o resultado nominal. >> Que >> ele consegue, ele já
considera a dívida as dívidas do município. A dívida líquida do município. Então, hoje nós temos
uma dívida consolidada, né? No bimestre atual, a gente tinha 31 de dezembro, 225 Milhões. No
bimestre anterior, 207 Milhões. E hoje a gente tem 200 milhões num de dívida consolidada.
Dedos desse valor. Os ativos disponíveis. Os haveres financeiros que tem e os restos a pagar e
processados ele acrescenta esse valor no caso, né? Então nós temos uma dívida consolidada
líquida quanto no Into, então de dezembro era aproximadamente 39 Milhões. No bimestre
anterior. Era. A dívida negativa, né? Então. Era -136 1 milhões e no bimestre atual, 131 Milhões.
A dívida fiscal líquida iniciou o ano com 4 Milhões. 13 e 300.000. No bimestre anterior estava
em -179 milhões e não de Messi atual está em -215 Milhões. Considerando o período de
referência no bimestre, teve uma diminuição de 34 Milhões e de janeiro a agosto, né teve 209
milhões para efeito de comparação. E na LDO para a referência, o valor era -19 milhões,
900.000. Que nós estamos abaixo desse valor também. Considerando as receitas e despesas
primárias, mas mais os juros e encargos da dívida, que considera hoje um superávit nominal
também. No próximo o padrão explica especificação dessa dívida consolidada, líquida. É gente
que me nem os valores totais mais. A gente tem essa dívida consolidada líquida hoje, 171
Milhões. Sendo que o limite, né, definido por pelo Senado Federal, é de 120% da receita corrente
líquida. Então a gente teria um limite de 1 milhão 379 1 milhões para dívidas. E hoje a gente está
ali. Em menos 171 Milhões. Se esses valores 200 milhões no próximo, o quadro. Ele estar
especificando. Em cada situação, cada dívida do município. Então nós temos aí 2 parcelamentos
com INSS que foram formalizados ainda em 2018. Um aproximadamente 18 Milhões. O saldo
da dívida e outros 19 Milhões. Tenho. O MP. 1909, que é um tesouro, a dívida que a gente tem
com Tesouro de 48 Milhões. Os precatórios de 47 Milhões. Tem mais um parcelamento do INSS
de 4 milhões, 490.000. E aí envolve os demais, envolve e financiamentos que o município
fizeram, porque o município fez à época. Então nós temos com a caixa nós temos pavimentação,
1 Milhão 448 mil. Pavimentação no PV dele, 835.000. Construção. Do e T. É que cons e do sai
esse esse financiamento, 8 milhões, 765.000. Os contratos da Probe são 6 contratos, a gente tem
aproximadamente o saldo hoje, 3 Milhões 800 mil. O desenvolve São Paulo, 1 Milhão 400 mil.
O recape do município que foi formalizado em 2019. 17 Milhões. E aí tem alguns com o Banco
do Brasil. Que é que são de equipamentos, tem um saldo hoje, 1 Milhão 234 mil. O recape
também feito em 2020 de 25 Milhões. E a construção da Cemei Água Vermelha, 1 Milhão 750
mil. Também. Para complementar tem um o valor do convênio com o Dnit. De 1 milhão,
290.000, totalizando 200 milhões, 845.000. A dívida do município. Último quadro, ele dispõe
sobre o relatório de gestão fiscal. Ele s lia no cálculo, né? Dos limites de despesas com pessoal e
da dívida consolidada líquida. Como já informado anteriormente, a receita corrente líquida para
o endividamento, despesas com pessoal e aproximadamente 1 milhão, 149 Milhões. Hoje o
município tem de despesa com pessoal, 434 milhões, 555.000, sendo o percentual de 37,81 por
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cento. O limite máximo com o município teria seria 620 Milhões. O limite prudencial de 589
biliões 1 milhões, considerando o disposto na LRF e os valores de limite. A dívida consolidada
líquida hoje um saldo devedor de negativo de 171 Milhões. Dá negativo, né? -14,89 por cento do
limite legal pela resolução do Senado seria 1 milhão 339 1 Milhões. Acredito que seja isso que
os números do município. Acho que o Mário, agora pode. Responder algumas dúvidas que tiver,
mas agradeço a oportunidade de se a todos que estiveram presente acompanhando a gente.
Obrigada Mário, pela oportunidade. Bom dia a todos. PARANÁ FILHO: Muito obrigado,
senhor Danilo, eu pergunto o senhor vereador Robertinho Mori tem alguma pergunta, não. O
Mário eu tenho somente 2 e IV, sabem termos é o primeiro ou essa prestação de contas, ela é se
dar. E a gente período de julho a setembro. >> E é o segundo quadrimestre de 2022 31 do 8. >>
E como são como são e como são divididos esses quadrimestres? Porque >> tá então, primeiro o
primeiro ele vai de janeiro. Abril de janeiro a abril, depois de maior custo. Então, esse referente a
maio a agosto, algumas tabelas em relação referente o os dados até. >> 31 do 8 referente a 8
meses. E tem 2 ou 3 tabela que isso é acumulado dos últimos 12 meses. Está prefeitura. Tá bom
PARANÁ FILHO: Mário, em termos percentuais. E com um percentual de endividamento do
município hoje, em relação a a operações de crédito. Mario: É vereador importantíssima. Esse
questionamento, nós estamos falando da dívida de longo prazo e a dívida de longo prazo, o nosso
endividamento são 17%. Lembrando que nós sempre defendemos tecnicamente a possibilidade
de um endividamento sem comprometimento do futuro na gestão de futuros prefeitos em torno
de 40 42%. Os esse é sempre o número que a gente sempre defendi mesmo lembrando que o
Senado propicia até 120%, mas a gente defende 40 42% e nós fechamos 2 31 do 8 com 17%.
PARANÁ FILHO: Então o senhor considera que um endividamento responsável seria até 42,
no entanto, atualmente. São Carlos tem 17%, apenas isso correto, Mário: isso é muito bom. Até
120%. O vereador. PARANÁ FILHO: Eu gostaria de saber última pergunta e atualmente é
como está o limite prudencial do município. E nós estamos falando. Da despesa com pessoal. E a
despesa com pessoal, ela fechou esse a tabela dos últimos 12 meses, setembro de 21, agosto de
22. Nós fechamos em 37%, lembrando que nós pela prudência, o limite prudencial, ele pode
chegar até 51,3 e não pode ultrapassar 54%. Nós também defendemos nossos técnicos da
Secretaria de Fazenda, um limite de até 48 e meio, 48%, que é a margem que a gente entende
que seja razoável. Então há uma possibilidade, a gente já mostrou isso para a gestão de pessoas
que há uma possibilidade de que os atos da gestão de pessoas mostram isso, as novas
contratações que estão sendo feitas, novos concursos, então há uma possibilidade de realmente
de um de um incremento no nas de na despesa com pessoal. PARANÁ FILHO: Bom, então a
gente pode considerar que o município hoje tem. As contas equilibradas e vem cumprindo e
conforme dispõe a lei a todos aqui que os limites que são de para e por cento e o limite
prudencial e o percentual de endividamento, os municípios São Carlos tem uma boa saúde
financeira. Mario: E vereadores se me permite, eu gostaria de falar 4, 5 pontos de resumo que
vai responder essa informação, né? Para o para o vereador, uma questionamento bastante
importante e eu vou demonstrar e no final eu responder essa pergunta para o vereador. Falando o
seguinte. Foi demonstrado aqui pelo Danilo que, dos Valores liquidados, 97% foi pago.
Praticamente tudo o que foi liquidado foi pago, Demonstra que o município tem quando está em
condições de continua honrando as suas obrigações. É importante estarem mencionar que o
restos a pagar processado são 424.000. Resta pagar bem pequeno, lembrando que já chegou a
mais de R$100 de reais processados. Então nós estamos falando de 424.000 processado e um
outro item relevante. Despesa com pessoal em 38,7% já mencionado por nós. Temos aqui uma
informação importante com relação ao resultado primário, o resultado primário é outro
indicador. Previsto na lei obrigatório, na demonstração que ele é positivo, o que indica para mim
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o fato dele ser positivo, que a gente estar em condições de continuar com a saúde financeira.
Boa. A dívida de longo prazo já mencionada em 17%. E a gente lembra que a dívida de longo
prazo finalizada, que são 200 Milhões, em dezembro ou ter 21, ela era de 225 Milhões. Então
demonstra também que nós estamos honrando os pagamentos da da nossa dívida de longo prazo.
Então são alguns indicadores que aí eu vou responder agora a pergunta do vereador, o que
demonstra que o município de São Carlos vem fazendo a sua parte com relação à controle
financeiro orçamentário e sempre sensível às demandas e às necessidades das nossas secretarias
PARANÁ FILHO: perfeitamente. Senhor Mário, o senhor poderia não sei se o senhor tem essa
informação? Qual seria a capacidade de investimento do município. Hoje? Já cumpridas as todas
as obrigações legais, qual seria a capacidade de investimento hoje? Mario: É perfeito. Ontem,
na verdade, nós vamos hoje vai ser entregue aqui a LOA de 23 e essa informação, eu não tenho
para falar agora o percentual, mas eu posso adiantar aqui, haverá um investimento muito superior
ao apresentado, né? Sinaloa, de 22 na lua de 22, nós tínhamos um investimento de 6%, então eu
não eu não posso afirmar é o valor para a lua do ano que vem, mas ele será superior ao 6% de
investimento e na lua de 20 que estar hoje em execução. PARANÁ FILHO: Perfeitamente a eu
uma última, né? Eu ia fazer uma pergunta, as não ia fazer essas perguntas mais book. Em relação
a educação, se o senhor não quiser responder, não tem nenhum problema, mas o senhor acredita
que a educação vai conseguir investidos 25%? Legais em 2022. Mario: Não, eu faço questão de
responder e diretor. Porque a Secretaria de Fazenda junto com a Secretaria de Educação,
Secretaria de Planejamento, elas atuam neste ano. Esse assunto eu posso afirmar para o vereador
que há uma dificuldade, nós fechamos, nós vamos tirar um relatório de setembro na semana que
vem, mas em agosto nós fechamos o empenhado em torno de 23 pontos, 5%, lembrando que
precisa ser mais do que 25. E normalmente nós trabalhamos com 27%, porque algumas glosas.
Nós preparamos as dotações da Secretaria de Educação para que se atinja, porque precisas atingir
os 28%, que é constitucional. Existem dificuldades internas com relação à procedimento
licitatório que é notório a todos, há uma dificuldade, mas estamos empenhados, temos a
responsabilidade para que a gente possa cumprir. Está difícil, mas os trabalhos estão feito neste
in encaminhamento para que a gente cumpra a Constituição Federal. PARANÁ FILHO: Bom
perfeitamente vereador Robertinho, é uma pergunta. ROBERTO MORI FILHO: Bora Denis, a
sua mente, né? Sempre. O exemplo de de de trabalho feito sempre pela pela Secretaria de
Fazenda. Só um comentário. O Lucão, a. Secretaria Comissão de Saúde, os vereadores da
sociedade, as vezes de aumentar. 30 milhões para saúde. Existe esse estudo, existe essa
possibilidade? Mario: E eu não consigo responder de forma clara com relação à aumento de 30
Milhões. Mas a Lua vem para cá e vocês vão ter condições de fazer uma análise detalhada com
relação a cada secretaria. E ao investimento na ser na na na saúde, está em torno de 28%. Tá
lembrando que a neve deveríamos ser 15, mas vai chegar para cá em torno de 28%. Então talvez
responda a em parte esse esse questionamento do vereador. PARANÁ FILHO: Dito isso, eu
quero agradecer então a presença do senhor Mário Antunes do Senhor Danilo e também todos os
demais funcionários da Secretaria Municipal de Fazenda. Agradecendo sempre a presteza. O que
essa câmara é tratada por todos da Secretaria Municipal de Fazenda e dizer que essa audiência
pública é uma. E existe uma previsão legal na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então e por isso,
ela acontece. Estão sendo assim, eu agradeço mais uma vez, agradeço a todos que nos
acompanha suas casas também, declaro encerrada, apresente audiência pública.-O-O-O-O-O-O-

6

