
01 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A ta nº 52/22 

52 da 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DO ANO DE 
2022. Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de 

3 Assis, Estado de São Paulo, em sua sede própria, na Rua José Bonifácio nº 1001, às 19h00, 
4 reuniu-se a Câmara Municipal de Assis, em Audiência Pública, com a finalidade de 
5 cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48, Parágrafo 1", Inciso 1 e 
6 discutir assuntos relacionados ao Projeto de Lei n" 21412022, que estima a receita e fixa a 
7 despesa do Município para o exercício de 2023 (Orçamento Anual), juntamente com os 
8 vereadores, autoridades e público presente. Ao início dos trabalhos, às 19hl2, o Senhor 
9 Presidente, Vereador Fernando Pereira Sirchia Junior, declarou aberta a presente Audiência 

10 Pública, convocada pelo Ato da Presidência nº 26, de 14 de outubro do corrente ano. Em 
11 seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Vereadores presentes: Gerson Alves 
12 de Souza e Vinícius Guilherme Simili. Ato contínuo, o Senhor Presidente agradeceu a 
13 presença dos presentes e informou que os cidadãos que desejassem fazer uso da palavra 
14 deveriam dirigir-se à recepção para se inscreverem. A seguir, o Senhor Presidente convidou 
15 para fazerem parte da Mesa Diretora as seguintes autoridades: Percy Cidin Amêndola 
16 Speridião, Secretário Municipal da Fazenda; Felipe Ramos Siqueira, Contador da Prefeitura 
17 Municipal de Assis; Benedita Quintilíano Pereira, do Conselho Municipal da Saúde, 
18 representando a sociedade civil; Tarles Regina Leandro da Silva Koyama, do Conselho 
19 Municipal da Educação, representando a sociedade civil; e para secretariar os trabalhos, o 
20 Vereador Gerson Alves de Souza. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente 
21 convidou o Contador da Prefeitura Municipal de Assis, Felipe Ramos Siqueira, para em 10 
22 minutos explanar sobre o Projeto que estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o 
23 Exercício de 2023. Usou da palavra o Senhor Felipe Ramos Siqueira e suas palavras estão 
24 inseridas no DVD nº 52, de 09/11/22. O Senhor Presidente agradeceu a presença dos 
25 Vereadores Viviane Aparecida Del Massa Martins e Nivaldo dos Santos. Na sequência, o 
26 Senhor Presidente informou que passariam para o uso da palavra dos inscritos, que teriam 
27 três minutos, conforme Artigo 8°, parágrafo único da Resolução nº 163/2012, para 
28 apresentarem suas sugestões, em cada projeto. Usaram da palavra, inscritos que estavam, 
29 Tartes Regina Leandro da Silva Koyama (do Conselho Municipal da Educação); Benedita 
30 Quintiliano Pereira (do Conselho Municipal da Saúde); e Michel Sabino (Presidente do 
31 Conselho Municipal de Educação) e suas palavras estão inseridas no DVD nº 52, de 
32 09/11/22. O Senhor Presidente agradeceu a presença do Vereador Fernando Augusto Vieira 
33 de Souza. Em seguida, o Senhor Presidente informou que passariam ao uso da palavra pelos 
34 Vereadores, que dispunham de três minutos para seus pronunciamentos. Usaram da palavra 
35 os Vereadores Viviane Aparecida Del Massa Martins, Vinícius Guilherme Simili, Nivaldo 
36 dos Santos, Viviane Aparecida Del Massa Martins e Fernando Pereira Sirchia Junior e suas 
37 palavras estão inseridas no DVD nº 52, de 09/11/22. Conforme Resolução nº 163/2012, o 
38 Secretário Vereador Gerson Alves de Souza, procedeu a leitura dos pontos principais da 
39 Audiência Pública: "A audiência pública foi realizada no dia 09111122 com início às 
40 19hl 2min. Sob a presidência do Vereador Fernando Sirchia, a mesa foi composta pelo 
41 Vereador Gerson Alves de Souza, que secretariou os trabalhos, o Sr. Percy Cidin Amêndola 
42 Speridião, Secretário da Fazenda do município de Assis, o Sr Felipe Ramos Siqueira, 
43 Contador da Secretária da Fazenda, a Srª Benedita Quintiliano Pereira e a Srª Tartes 
44 Regina Leandro da Silva Koyama. Estiveram presentes os Vereadores Vinícius Guilherme 
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ivaldo dos Santos, Fernando Augusto Vieira de Souza e a Vereadora Viviane 
Aparecida Dei Massa Martins. O Sr. Felipe Siqueira fez explanação sobre a composição da 

47 lei Orçamentária Anual, esclarecendo os princípios constitucionais que norteiam a 
48 elaboração da Lei. As receitas e as despesas devem ser especificadas na l ei preservando 
49 equilíbrio orçamento. A receita total estimada da Prefeitura Municipal foi estimada em R$ 
50 438.234.072,01. Detalhou todos os tipos de receitas que compõem o orçamento. A Srª Tarles 
51 questionou o Poder Executivo a respeito das reposições salariais e do piso do magistério 
52 para o ano de 2023, fez uma explanação a respeito da porcentagem de gastos e 
53 investimentos do FUNDEB. A Srª Benedita Quintiliano em sua fala ressaltou o trabalho do 
54 Conselho da Saúde e como dúvida mencionou sobre a expectativa do IPCA e o PIB,· 
55 questionou se existe compromisso do Poder Executivo de seguir o aumento de 10% previsto 
56 no orçamento da saúde, tendo em vista a perspectiva de uma queda dos índices. O Sr. Felipe 
57 respondeu que o orçamento é feito com base em previsões razoáveis e dentro do orçamento, 
58 mas existe a possibilidade de que seja contingenciada as despesas. O Sr. Michel Sabino 
59 como proposta sugeriu a equiparação salarial dos professores e a concessão de 10% de 
60 aumento para o grupo de suporte da educação. O Vereador Fernando Sirchia questionou 
61 sobre a implantação da Lei Complementar 175. O Sr. Felipe respondeu que está previsto o 
62 aumento do JSS. O Vereador Sirchia, questionou sobre o Cuidado animal, sobre as rotinas a 
63 serem implantadas, o Projeto de castração e se há a previsão orçamentária para a 
64 construção de um Hospital Veterinário ou Clínica. O Sr. Felipe respondeu que para 2023 
65 não existe previsão para as demandas elencadas sobre a causa animal. O Vereador 
66 Fernando Sirchia perguntou sobre a destinação de verbas para construção de Ecopontos. O 
67 Sr. Felipe respondeu que não existe um ficha específica para construção de ecopontos, que 
68 está previsto dentro do orçamento da Secretaria do Meio Ambiente. O Vereador Fernando 
69 Sirchia, questionou sobre a dotação orçamentária de R$ 3.100,00 para conservação de 
70 manutenção de estradas rurais, sendo um valor irrisório para a demanda, e se existe 
71 alguma outra dotação? O Sr. Felipe respondeu que ocorreu um erro no valor especificado 
72 na ficha, que será corrigido. O Vereador Fernando Sirchia questionou sobre a Ficha do 
73 Transporte Público contemplando um valor de R$ 576.000,00. O Sr. Felipe respondeu que 
74 esse valor será destinado para o pagamento de funcionários da área de transporte. A 
75 Vereadora Viviane Dei Massa, explanou sobre o recebimento de um Oficio do Sindicato dos 
76 Funcionários Públicos, ressaltou a necessidade da reposição de perdas de anos anteriores e 
77 que no exercício 2021 não foi encaminhado a Câmara nenhum projeto referente a 
78 reposições de perdas salariais para todos os funcionários. O Vereador Vinícius Símili, 
79 questionou se existe a previsão da adoção do plano de carreira para os professores e o 
80 aumento da hora aula de professores eventuais. Solicitou informações sobre o convênio 
81 realizado com FUNAP realizado neste ano até o momento não foi colocado em prática, e 
82 sobre a previsão no ano de 2023. O Sr. Felipe respondeu que existe uma previsão para 
83 evolução do plano de carreira, e que para aplicação do aumento da hora aula dos 
84 professores eventuais será necessária uma revisão do quadro do magistério. Quanto ao 
85 convênio da FUNAP será feito uma consulta quanto a não aplicação do convênio e que 
86 existe a dotação prevista para o ano de 2023. O Vereador Nivaldo do Santos, perguntou 
87 sobre as ONG do Terceiro Setor se existe previsão de aplicação orçamentária. O Sr. Felipe 
88 respondeu que essa questão já foi indicada nos anos anteriores, e que essas entidades 
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ue fazer um cadastro junto aos conselhos e enviar um Projeto detalhado para se 
90 tornarem ap tas a obtenção do recurso. A Vereadora Viviane De! Massa, questionou sobre a 
91 falta de efetividade do estudo para adequação do plano de carreira, pois até o momento 
92 nenhuma proposta foi apresentada; questionou ainda sobre a implantação da melhoria do 
93 sistema de escoamento de águas pluviais. O Sr. Felipe respondeu que existe a carência da 
94 reposição de funcionários; que existe uma determinação judicial para aplicação do Plano 
95 de Carreira e que após as novas contratações será avaliada a melhor forma de adequação 
96 do Plano. Quanto as galerias pluviais, não existe a possibilidade de um total atendimento, 
97 mas sim dentro do poder de investimento do município. O Vereador Sirchia questionou a 
98 necessidade de aumento do orçamento da UPA. O Sr. Felipe respondeu que o aumento do 
99 orçamento se faz necessária para a Reposição da contratação de funcionários" . Ato 

100 contínuo, o Senhor Presidente informou que conforme o Artigo 241 , alínea "f', do 
101 Regimento Interno, a Comissão aguardaria a partir do dia 10 de novembro do corrente ano, 
102 por 48 horas, para recebimento de propostas pela comunidade, que deveriam ser 
103 protocoladas na Câmara, com identificação de seu signatário e que o prazo para as Emendas 
104 Impositivas terminaria no dia 18 de novembro do corrente ano e que após esse não seriam 
105 mais permitidas Emendas ao Projeto, conforme Artigo 241 , Parágrafo 1 º, Alínea "H", do 
106 Regimento Interno. A seguir, o Senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou 
107 encerrados os trabalhos, agradecendo a presença dos Vereadores e a participação do público 
108 em geral. Às 20h12 foi encerrada a presente Audiência Pública, e eu Sonia Lavinia Tinson 
109 Krebs, Secretária da Ata, lavrei a presente, que vai assinada pelo Senhor Presidente, 
110 seguindo em anexo a folha de presença assinada pelos munícipes presentes. 

FERNAND 
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