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AUDIÊNCIA PÚBLICA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.

nciaAs 18:05 horas do dia 27 de novembro de 2017, teve início a 1º au
Pública para discussões referentes a Lei Orçamentária Anual. O Secretário

iniciou sua fala discorrendo sobre as estratégias utilizadas pela Administração

Municipal para a redução de despesas e aumento das receitas, tais como
incentivo ao comércio. Prosseguiu falando sobre a questão da Planta Genérica

de Valores, necessária para colocar os imóveis da cidade em seuvalor
comercial. Os representantes da Secretaria Municipal da Fazenda prosseguiram
falando sobre os valores destinados aos diversos setores da Prefeitura

explicando aos presentes os valores totais de Receita e Despesa da atual

administração... O vereador Igor Oliveira falou sobre a importância da

participação popular nestes eventos. A senhora Mônica Jaqueline de Oliveira,

questionouos presentes sobre as verbas destinadas a cultura dentro do corrente

exercício. O Secretário respondeu ao questionamento descrevendoas ações

previstas. dentro do orçamento atual . Os debates prosseguiram em tomo das

imentos à serem realizados na área da cultura noquestõesreferentes aos inves

município de Ribeirão Preto. A senhora Manoela Aquino questionou a Mesa

sobre a construçãode novas escolas no Município de Ribeirão Preto. A senhora

Mônica também questionou sobre as verbas destinadas a construção de novas
escolas. O Secretário descreveu os esforços a serem feitos no corrente

exercício para a construção e manutenção de novas escolas, comoa alienação
de próprios municipais não devidamente utilizados. O Sr. Paulo Sérgio

Prudêncio, questionoua respeito do orçamento previsto para 2017evalores
do, levantando críticas sobre o atual estado da educação no municípia,
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Overcador Igor Oliveira e o Secretá lembraram que a arrecadação do
presente deste ano foi inferior ao esperado, dada a retração econômica. O
Secretário afirmou que os recursos atuais são limitados e que enquanto não
houver superavit não será possível a implementação de grandes projetos. O Sr.
Paulo contra-argumentou declarandoque as verbas destinadas a educação são
Carimbadas e que não há justificativa para a falta de investimentos.
Os representantes da Secretaria da Fazenda reforçaram que a cidade de
Ribeirão Preto mostrou-se bem avaliada pelos índices oficiais de acordo com o
Tribunal de Contas do Estado. Os munícipes presentes questionaram a falta de
previsão orçamentária para a educação tecnológica no município de Ribeirão
Preto. O senhor Nilton Cesar, Presidente da Associação de moradores do
assentamento Mario Lago iniciou sua fala levantando críticas sobre a falta de
estrutura. das Secretarias Municipais e a falta de divulgação de eventos
relacionados as finanças do município. Os munícipes questionaram se já há
providências sendo tomadas paraa alienação de imóveis sem uso para angariar
fundos ao erário municipal. O Secretário respondeu informando que
providências já estão sendo tomadas. O vereador Marcos Papa teceu críticasà
gestão financeira da administração anterior e parabenizou os presentespor sua
postura participativa. Nada mais havendo, encerrou-se a presente reuniãoas
19:23,

Ribeirão Preto 23 de outubro de 2017.
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