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VINHEDO
PRE FE iTU RA

SECRETARIA DA FINANÇAS E ECONOMIA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 2023

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2022, na Câmara Municipal de Vinhedo/SP, às llh15, deu-se

início à Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias - Exercício 2023, conforme convocação

publicada no Boletim Municipal, nos dias 08 e 26 do mês de abril de 2022 e nos dias 05, 13, 18 e 24 do

mês de maio 2022, bem como disponível desde o dia 05 de abril de 2022, no site da Municipalidade. A

audiência foi transmitida pelos canais da Câmara Municipal de Vinhedo, Youtube e nas redes sociais. O

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Sr. Rodrigo A. Luglio agradeceu a presença

do vereador Sr. Pauzinho Palmeira, do vereador Sr. Trago de Pauta, da vereadora Sre. Nayla de Souza,

do Sr. Eduardo Josapha, Controlador Interno da Prefeitura Municipal de Vinhedo, do Sr. Alberto Xavier

de Camargo, assessor financeiro da Sanebavi e da Srê. Deite de Menezes Gomes, Secretária Municipal

de Finanças e Economia. Também presente no plenário, o Sr. Claudemír A. F. Camarão, diretor contábil

da Secretaria de Finanças e Economia e Sre. Cristiane Ribeiro dos Santos Costa, contadora do

Departamento de Controle Interno. O vereador Sr. Rodrigo Luglio agradeceu a presença dos demais,

falou sobre a importância da LDO e franqueou a palavra para a Srg. Desse de Menezes Games, que

comentou que a proposta será entregue, na Câmara Municipal, no dia 31 de maio de 2022

Primeiramente, expôs o total da RECEITA prevista para 2023, assim discriminado: Total da Receita

Tributária: R$ 183.508.000,00; Total de Taxas: R$ 17.80.000,00; Contribuição de Melhorias: R$

7.100.000,00; Total da Receita Patrimonial: R$ 4.580.000,00; Receita de Serviços: R$ 2.000,00; Total

das Transferências Correntes: R$ 505.927.000,00; Total de Outras Receitas Correntes: R$ 6.985.000,00;

Total das Receitas Correntes: R$ 701.002.000,00; Total das Receitas de Capital: R$ 21.259.000,00;

Total da Receita Fiscal Bruta: R$ 722.261.000,00; Deduções da Receita do FUNDEB: R$ -79.508.000,00;

Total da Receita da Administração Direta: R$ 642.753.000,00; Total das Receitas da Administração

Indireta SANEBAVl: R$ 54.262.000,00; TOTAL DAS RECEITAS PREVISTAS PARA 2023: R$

697.015.000,00. Continuando, a Secretária apresentou os valores fixados para as despesas LD0 2023,

por Secretaria, assim designado: Secretaria de Governo: R$ 10.668.035,58; Secretaria de Justiça: R$

2.663.009,13; Secretaria de Planejamento Ambiental: R$ 3.615.814,91; Secretaria de Administração:

R$ 16.142.397,14; Secretaria de Finanças e Economia: R$ 7.300.367,61; Secretaria de Assistência Social

e Cidadania: R$ 2.498.173,10; Secretaria de Educação: R$ 220.661.076,77; Secretaria de Esporte e

Lazer: R$ 13.050.212,35; Secretaria de Saúde: R$ 155.439.128,89; Secretaria de Serviços Públicos: R$ t,ê

54.770.821,61; Secretaria de Defesa Social e Mobilidade: R$ 31.688.757,58; Secretaria de Cultura e

Turismo: R$ 7.288.343,24; Secretaria de Desenvolvimento Urbano: R$ 31.188.062,42; Secretaria de \J

Desenvolvimento Económico: R$ ]..624.800,08; Fundo Municipa] da Assistência Socia]: R$ ''

20.042.275,94; Secretaria de Gestão Pública e Transparência: R$ 899.805,74; Encargos Gerais do \

Município: R$ 37.654.917,91; Reserva de Contingências: R$ 4.000.000,00; Emenda Impositiva: R$ \$1
6.900.000,00; TOTAL EXECUTIVO: R$ 628.096.000,00; Câmara Municipal: R$ 14.657.000,00; \}

SANEBAVl: R$ 54.262.000,00; TOTAL CONSOLIDADO: R$ 697.015.000,00. Dando prosseguimento, a

Secretária apresentou, por Secretaria, a relação de obras da LD0 2023, assim elaborada: Educação -

Reforma e ampliação de escolas ensino fundamental R$ 3.000.000,00; Reforma e modernização de

mentos permlDSntgs para todas as escolas li.\
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municipais: R$ 2.000.000,00; Aquisição de imóveis: R$ 1.000.000,00. Saúde -- Reformar, modernizar e

ampliar as instalações de todas as unidades de saúde: R$ 2.000.000,00; Equipamentos permanentes

para todas as unidades de saúde: R$ 200.000,00; Aquisição de imóveis: R$ 1.000.000,00; Construção

de novos postos de saúde: R$ 2.000.000,00; implantar laboratório municipal funcionando 24 horas: R$

200.000,00; Revitalização CER/CAPS: R$ 250.000,00. Governo - Aquisição de imóveis: R$ 500.000,00;

Construção de um paço municipal: R$ 200.000,00; Equipamentos e material permanente: R$

200.000,00; Tece centros de acesso aos cidadãos aos serviços de informações oferecidos pelo

município: R$ 100.000,00; Assistência Social -- Aquisição de imóveis: R$ 500.000,00; Adequação dos

espaços físicos dos centros de assistência social: R$ 300.000,00. Habitação - Conjuntos habitacionais

populares: R$ 200.000,00; Aquisição de imóveis: R$ 500.000,00. Esporte e Lazer - Revitalização dos

espaços de lazer: R$ 200.000,00; Revitalização das represas: R$ 200.000,00; Construção de ciclovias:

R$ 200.000,00; Sistema ciclo viário com instalação de pontos de pedal: R$ 250.000,00; Reforma e

ampliação estrutura física de campo de futebol: R$ 500.000,00; Revitalização de quadras esportívas:

R$ 100.000,00; Revitalização de centros esportivos: R$ 100.000,00; Construção/revitalização de pista

de exporte radical: R$ 200.000,00; Aquisição de imóveis: R$ 500.000,00. Cultura e Turismo --

Revitalização dos espaços culturais: R$ 200.000,00; Revitalizar e ampliar o teatro municipal: R$

225.000,00; Biblioteca pública com unidade física e virtual: R$ 300.000,00; Revitalização da estação

ferroviária: R$ 300.000,00; Revitalização dos portais: R$ 300.000,00; Revitalização do memorial do

imigrante: R$ 200.000,00. Meio Ambiente -- Centro de educação ambiental, seguindo a diretíva ng 2

do programa município verde azul: R$ 200.000,00; Unidade de conservação na cidade como a área do

bosque, a área do macrozoneamento ambiental leste e o corredor do programa reconecta RMC: R$

200.000,00; Ampliar a arborização/paisagismo de rua: R$ 100.000,00; Implantação de incubadora de

empresas de tecnologia e inovação social, buscando parcerias com instituições de ensino e empresas

de grande porte: R$ 100.000,00; Promover política municipal em parceria com a casa da agricultura:

R$ 100.000,00; Revitalização do viveiro de mudas e de arborização urbana, que dê suporte ao plano de
manejo, como aumento gradativo de área verde: R$ 100.000,00; Criar sistema de monitoramento de

fauna e flora municipal: R$ 100.000,00; Implantação da usina de reciclagem de material inerte e

compostagem de lixo orgânico: R$ 100.000,00. Obras -- Construção de reservatório de água: R$

500.000,00; Construção e ampliação represa: R$ 500.000,00; Implantação de acesso a
Vinhedo/Viracopos: R$ 200.000,00; AVCB - Prédios Públicos: R$ 200.000,00; Construção de rotatória qi

em diversos bairros: R$ 200.000,00; Construção de pontes: R$ 200.000,00; Construção de viadutos: R$

200.000,00; Obras pavimentação asfáltica, abertura, duplicação, acostamento e recuperação asfáltica:

R$ 24.000.000,00; Adequação córrego barra funda: R$ 300.000,00; Canalização de córregos: R$

100.000,00; Serviços Municipais -- Iluminação pública com lâmpadas de LED: R$ 500.000,00; \

Revitalização de praças: R$ 500.000,00. SETRNDES - Reforçar a sinalização viária: R$ 300.000,00; '\:l

Reforçar a sinalização vertical com melhorias nas indicações dos pontos turísticos: R$ 300.000,00; l\i

Ampliação e adequação da central de monitoramento: R$ 200.000,00; Ampliação e adequação prédio l

da central de segurança: R$ 200.000,00. Administração -- Promover melhorias na condição de trabalha

e segurança dos profissionais da área: R$ 100.000,00; Implementação/ampliação
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cliente onde seja possíve] rea]izar serviços comerciais básicos: R$ ].00.000,00; Implantar processos de

comunicação entre secretarias pelo meio digíta], e]iminando processos por meio físico: R$ ].00.000,00;

Programa de tecnologia da informática: R$ 300.000,00. TOTAIS DOS INVESTIMENTOS: R$

50.925.000,00. SANEBAVI - Sistema distribuição de água: R$ 2.897.000,00; Estação de tratamento de

água: R$ 1.000.0000,00; Captação e reservação de água bruta: R$ 5.000,00; Reservação de água

tratada: R$ 5.000,00; Programa de redução de perdas de água: R$ 440.000,00; Sistema de coleta e

afastamento de esgoto sanitário: R$ 95.000,00; Estação de tratamento de esgoto: R$ 870.000,00;

Aquisição de equipamento material permanente: R$ 150.000,00; Ampliar unidade administrativa: R$

5.000,00. TOTAIS DOS INVESTIMENTOS SANEBAVl: R$ 5.467.000,00. Câmara Municipal: Reforma e

ampliação da câmara R$ 200.000,00; Aquisição de imóvel pela câmara R$ 300.000,00 e construção da

nova sede da câmara R$ 250.000,00. TOTAIS INVESTIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL: R$

750.000,00. Após a apresentação dos números, informou que a Secretaria de Finanças e Economia

fará a entrega da LD0 2023 na Câmara Municipal de Vinhedo no próximo día 31 de maio de 2022, que

a população teve um período para postarem suas solicitações através do site da Prefeitura, e que o

vereador Sr. Paulinho Palmeira portou várias propostas de melhorias para o Município, que estão

presentes na LD0 2023. Disse, ainda, que está à disposição de todos os presentes na audiência para

sanar dúvidas com relação aos números apresentados. Em seguida, passou a palavra para o Presidente

da Comissão, que agradeceu a Secretária e passou a palavra para o vereador Sr. Trago de Pauta que,

por sua vez, parabenizou a apresentação, dizendo que, assim que a proposta da LD0 2023 chegar à

Câmara fará uma análise completa para verificar se as propostas estão condizentes com os anseios da

população. Em seguida, o Presidente franqueou a palavra para a vereadora Sra. Nayla de Souza, que

solicitou uma explicação para determinadas obras, cujo valor na LD0 2023 está abaixo do valor real da

obra. A Secretária respondeu que são obras que passam de um exercício para outro, por isso o valor

fica abaixo do realmente gasto com a obra. Em seguida, a vereadora Nayla comentou sobre as

emendas impositivas do ano 2022, perguntando quando serão executadas e quando as entidades

receberão a verba destinada. A Secretária informou que todas as emendas ímpositivas serão

executadas neste exercício e que a Secretaria de Finanças e Economia, em conjunto com a Secretaria

de Governo, está realizando o devido acompanhamento, sendo que as entidades, em menos de quinze

dias, receberão o benefício. Continuando, o vereador Sr. Rodrígo Luglío franqueou a palavra para o

vereador Sr. Paulinho Palmeira, que comentou que enviou 27 (vinte e sete) sugestões e que várias

estão inseridas na LD0 2023. A Secretária informou que várias sugestões da população são enviadas

díretamente para a Secretaria responsável. O Presidente Vereador Sr. Rodrígo Luglio disse que, na LDO

2023, consta um investimento de R$ 51 milhões de reais do executivo, mais R$ 5 milhões da Sanebavi

e que várias obras estão em andamento e outras em licitações e tendo em vista todos os

investimentos previstos, a cidade vai virar um grande canteiro de obras. Comentou também, que a

implantação do laboratório municipal será de extrema importância para a população, bem como o

investimento de R$ 9 milhões na educação. Que espera que esses investimentos saiam do papel e

sejam revertidos em benefícios para a população. Prosseguindo, o Presidente abriu a palavra para o Sr.

Maurício, membro do sindicato, que sugeriu que, na próxima LDO, conste uma prevÓlpão para a
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reposição salarial dos servidores, no mínimo da inflação no período. A Secretária respondeu que as

projeções salariais constam na LDO. O Presidente franqueou a palavra para a vereadora Sra. Nayla, que

reforçou a importância do executivo na realização de audiência pública para tratar sobre a mudança

do regime jurídico, de celetista para estatutário, dos servidores municipais. A Secretária informou que

levará a sugestão para Secretária de Governo, de Justiça e de Administração. Nada mais havendo a ser

tratado, o Presidente agradeceu a presença da equipe da Secretária de Finanças e Economia, todos os

presentes e declarou encerrada a audiência. Eu, Claudemir A. F. de Camargo, diretor contábil da

Secretaria Municipal de Finanças e Economia, lavrei a presente Ata, a qual foi considerada aprovada e

assinada portodos os presentes.

Vinhecb/SP, 26 de maio de 2022
/

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos

ra Municipal Vinhedo

Assessor Financeiro da SANEBAVI

Rícipal de finanças e Economia

,/

tábil da Secretaria de Finanças e Economia
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