
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE À LDO
EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Projeto de

Lei
nº 35/2022.

As trinta diasdo mês de maio de 2022,às 18:34h, foi realizada a primeira audiência pública pela
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle Tributária, para discussão
do Projeto de Lei nº 35/2022 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023
e dá outas providências. A presente audiência pública foi publicada no Diário Oficial do Município,
no dia 19 de maio de 2022 e divulgadano site e nas redes sociais da Câmara Municipal, além de ter
sido encaminhado por e-mailpara a imprensa locale publicada em jomais de grande circulação. A
audiência foi realizada no Plenário da Câmara Municipal, com participação presencial e remota,
transmitida ao vivo no canal da TV Câmara, no Youtube, bem assim pelo Facebook e ficará à

disposição para aqueles que queiram assistir posteriormente. O Presidente, vereador Renato
Zucoloto, iniciou cumprimentando todosos participantes desta primeira audiência pública, tanto os.

que se encontram no plenário da Câmara como os que estão acompanhando remotamentee explicou
a todos que a LDOcompõe o planejamento orçamentário do Município, que de acordo com à
Constituição Federal, três são as leis que orientam o orçamento municipal, sendo o PPA,a LDO e à
LOA.Disse que essa audiência pública é uma formalidade legalmente prevista e também se destina
a dar ciência a população das prioridades do governo para o próximo exercício. Disse que a
audiência pública é uma oportunidade para colher sugestões e opiniões da sociedade civil no
processo legislativo de construção do orçamento, mesmo não se tratando de orçamento
participativo, masé a oportunidade de colher sugestões dos munícipes e cidadãos que pagam seus
impostos e tem o direito de saber onde seu dinheiro está sendo investido. O Projeto de Lei nº
35/2022, foi protocolado pelo Sr. Prefeito Municipal no dia 11 de Abril de 2022 e o prazo para
apresentação de emendas parlamentares foi atéodia 17 de maio de 2022. Houve à recepção de 13
emendas oferecidas pelos senhores vereadores, entretanto ainda é possível a apresentação de
emendas através das comissões permanentes da Casa. A projeção formatada na LDO para o
exercício de 2023, é da ordem de 3 bilhões, 224 milhões de reais, sabendo que a inflação tem
impacto direto na projeção orçamentária. Explicou detalhadamente a composição do valor
projetado, como receitas correntes e receita tributária, tendo inclusive feito umparalelo entre à
previsão orçamentária de 2021 e a de 2022. A seguir, passou a palavra para Flávio Racy, que
cumprimentou todos os participantes, falou sobre os editais PROAC, que é um indicador para a
cultura nos municípios da interior do estado de São Paulo, sendooúnico mecanismo que transfere
recursos para as cidades do estado e Ribeirão Preto, no ano de 2021 foi a terceira que mais
inscreveu projetos, sendo 434 que equivalia 32 milhões em valores do projetos, sendo esse o
potencial produtivo da cultura de Ribeirão Preto, enquanto que o orçamento da Secretaria Municipal
a Culturaécerca de 16 milhões e está estagnado há anos, isso demonsta o alhar da administração
para à cultura. E quando se olha a LDO enviada pelo executivo,a palavra culturasó é citada nas
Disposições Gerais pra dizer que se houver necessidade de contingenciamento, uma das opções é o
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fomentoa cultura. Além da Cultura, 0 Esporte € o Melo Ambiente também são muito sacrificados
napeça orçamentária Disse que o mandato do Ramon todas àsvozes apresentou uma emenda para
excluir a Secretaria da Cultura e do Esporte de contingenciamento e espera que seja aprovada e
sancionada para que essas pastas não sejam ainda mais sacrificadas no orçamento público
municipal. O Presidente manifestou acerca do contingenciamento de recursos, em especial do
esporte e da cultura, áreas tão importante para a formação do cidadão. O Presidente também
abordou o assuntode emendas impositvas, que embora não seja bem vista por muitos, sofrendo até
preconceitos, o que é compreensível, até pela má utilização que acontece em algumas casas
legislativas, comoé o caso das emendas secretas, mas tem um lado muito benéfico que precisa ser
discutido com à sociedade, porque se bem utilizada issose reverte em melhorias para a própria
população. À seguir, Dr. Fernando Ramos, coordenador legisativo, usou à palavra, parabenizou o
vereador Renato Zucoloto pela condução e ampla divulgação da presente audiência pública, bem
como,por ter levantado com muita coragemo tema das emendas impositivas, pelo fato de ser um
assunto polêmico por falta de conhecimento da população, quanto à sua aplicabilidade. No caso de
Ribeirão Preto, 0s vereadores poderiam usar taisemendas,para atender sos reclamos da população
com relação às políticas públicas tão necessárias. Falou também o Dr. Fernando Ramos, sobre o
tema 864, discutido pelo STF, cujo relator foi o Ministro Alexandre de Moraes, que tratou da
previsio na peça orçamentária, tanto na LDO quanto na LOA, da revisão geral anual dos
vencimentos dos servidores públicos. O trabalho desenvolvido pelosservidores tem como foco o

adão e essa revisão anual contribui para manter a dignidade dos servidores públicose de todosos
trabalhadores do país. Vereador Renato Zucoloto, agradeceu a contribuição extemada pelo Dr,

Femando Ramos e disse que existe uma emenda que tratada revisão geral anualdos salários dos
servidores. Nada mais havendo a ser tratado e não havendo mais interessados em se manifestar,
o vereador Renato Zucoloto, que presidiu a presente audiência públicafez suas considerações
finais, agradeceu a todos os presentes e aos servidores e assessores que tornaram possivel a
realização dessa reunião e disse aos presentesque foram distribuídos formulários para sugestão
de emendas ao Projeto nº 35/2022. e as pessoas que estão acompanhando de forma remota,
podem mandar suas sugestões para os e-mails dos vereadores. Convidou a todospara a segunda
audiência pública que será realizada no dia 08 de junho de 2022, às18:30 horas, no plenário da
Câmara Municipal, declarando encerrada essa audiência pública às 18:11. A presente reunião foi
gravada em mídia áudio visual constando todas as manifestações na integra é encontra-se
rosada sos atos, fazendo

ERA lograr da prsente ata. E nada mais havendo, cu Emi
Aparecida Martins Paulino (StuÃlisu—orvidora designada para este ato, lavrei a
presento ata, em conformidade comatsoução nº 48017, que depois do lda o aprovada vai
assinada pelo Presidente da Comissão Permánente de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle
eTrbuái, vereador Retocg/ / / —
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