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ATA COMISSÃO PERMANENTEDEFINANÇAS, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE.

2º AUDIÊNCIA PÚBLICA — LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.

As 18:05 horas do dia 27 de novembro de 2017, teve início a 2º audiência Pública

para discussões referentes a Lei Orçamentária Anual. A vereadora Gláucia iniciou sua

fala agradecendo a presença de todos e passando a palavra. Os vereadores Igor
Oliveira e Fabiano Guimarães se apresentaram e agradeceram a presença de todos. O

vereador Alessandro Maraca falou sobre os desafios referentes a administração das

verbas públicas e sobre a necessidade de conscientização da administração atual

sobre o assunto. A vereador Gláucia ressaltou aos presentes que todos poderiam

apresentar suges s de emendas para a Casa de Leis. O senhor Eduardo Molina da

Associação Comercial Industrial iniciousua fala fazendo sugestões de rubricas

referentesao programa Olhos de Águiaeas obrasdo calçadão. A senhora Ana Paula,
docente da USP falou sobre a necessidade de inclusão de emendas para ampliação de

creches emescolas e falou sobre a necessidade de previsão orçamentária para a

educação infantil. O senhor Luis Antônio França, iniciou sua fala fazendo críticas a

respeito da forma de convocação para a participação na presente audiência e

sugerindo queas emendas contemplem a construção e reforma de escolas no bairro

Ribeirão Verde, bemcomo, a construção de uma UBDS nobairro Antônio Palocci. A

senhora Fabiana Bruno, solicitouque as emendas contemplem a reforma da escola

istemDomingos Angerami. A vereadora Gláucia informou os presentes que
emendas que visam atender necessidades dos moradores do bairro Ribeirão Verde.

Questionada pelos munícipes a vereadora Gláucia esclareceu aos presentes as

questões envolvendo recursos vinculados para a realização de obras no bairro

Ribeirão Verde, Não havendo mais sugestões a vereadora recebeu as sugestões por
escrito. O vereador Igor Oliveira agradeceu a presença de todos e relembrou os
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pontos principais dos debates. O vereador Fabiano Guimarães falou sobre a
operacionalidade do orçamento e a necessidade de cobrança sobre o gestor durante a
execução do orçamento. A vereadora Gláucia falou sobre a evolução da técnica
legislativa referente as normas de execução orçamentária no município e agradeceu o

engajamento de todos, convidando-os a participarem com maior frequência. Nada
mais havendo, encerrou-se a presente reunião as 18:53.

Ribeirão Preto 27 de novembro de 2017.
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