
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2015.  ORÇAMENTO GERAL DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. (CONVOCADA ATRAVÉS DO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Nº 08/2015).  

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, ocupou a 
Presidência dos trabalhos o Presidente da Câmara Municipal de Marília, Herval Rosa Seabra que abriu a sessão 
de Audiência Pública, convocada em atendimento ao disposto no artigo 48, parágrafo único, inciso I, da Lei 
Complementar número 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), incluído pela Lei 
Complementar número 131, de 27 de maio de 2009, e nos termos da Lei número 5863, de 17 de junho de 2004, 
que regulamenta as audiências públicas, da proposta de lei orçamentária 2016, esclarecimento de dúvidas e 
eventuais debates com os Vereadores e demais pessoas presentes. Em seguida, o Presidente Herval Rosa 
Seabra convidou o Senhor Rodrigo Zotti de Araújo, Secretário Municipal de Planejamento Econômico, para que 
tomasse assento junto à Presidência, assim como ao Secretário Municipal da Fazenda, Senhor Sérgio Moretti. O 
Presidente Herval Rosa Seabra registrou a presença do Senhor Adilson Simão, Vice-Presidente do Sindicato dos 
Vigilantes Municipais, da Senhora Maria Aparecida Cidrão, Vice-Presidente do SINDIMMAR, e da Senhora 
Tereza Aparecida Machado, Presidente da Associação de Moradores do Bairro São Miguel. A seguir, o 
Presidente Herval Rosa Seabra registrou as presenças dos Vereadores: Marcos Santana Rezende, Cícero 
Carlos da Silva, Samuel Ferreira de Menezes, José Bassiga da Cruz e Sílvio Sadao Harada. O Senhor 
Presidente informou ao Plenário que o Secretário faria sua exposição em até uma hora. Explicou que, concluída 
a exposição do Secretário Municipal Planejamento Econômico, os membros do Poder Legislativo poderiam fazer 
suas perguntas relacionadas com o assunto. Em seguida, disse que também os demais participantes da 
audiência pública, devidamente identificados, poderiam fazer suas perguntas relacionadas com o assunto, sendo 
que deveriam se inscrever antecipadamente junto à Secretaria da Câmara, esclarecendo que cada pessoa 
interessada teria o tempo de dois minutos para formular suas perguntas e por outro lado o Secretário Municipal 
de Economia e Planejamento teria o prazo de até dois minutos para se manifestar sobre as perguntas, 
permitidas a réplica a e tréplica, pelo mesmo prazo. Em seguida o senhor Rodrigo Zotti de Araújo, responsável 
Secretário Municipal de Planejamento Econômico tomou a palavra, e fez explanação sobre o orçamento 2016, 
através da programação financeira anexada à Correspondência nº 3736/2015, juntamente com a lista de 
presença; o Edital de Convocação com seus respectivos comprovantes de entrega; o ofício de confirmação da 
data ao Executivo e o roteiro da sessão. A seguir passou-se às indagações dos Senhores Vereadores: O 
Vereador Samuel Ferreira de Menezes perguntou sobre o repasse para o departamento de água de Marília, se 
quando viabilizado o recente projeto aprovado como ficaria; perguntou se já havia previsão de reajuste do 
funcionalismo publico do município. O Secretário Municipal Rodrigo Zotti respondeu que a lei aprovada era de 
concessão, ainda haveria estudos e períodos de licitação, e nesse processo ainda o órgão estaria em exercício e 
após a aprovação da licitação, o orçamento iria ser mudado; disse que sobre o reajuste, como pedido pelo 
próprio sindicato, um estudo seria publicado. O Vereador José Bassiga da Cruz perguntou sobre a construção do 
posto da Santa Augusta, interditada devido a estragos causados por vendavais; perguntou sobre construção de 
academias ao ar livre, se seriam só quatro para 2016, e sobre a construção de centros comunitários. O 
Secretário Municipal Rodrigo Zotti respondeu que no Santa Augusta seriam duas unidades e constava no 
orçamento de 2015; sobre academias ao ar livre estavam trabalhando dentro do orçamento e tinha alto custo, 
sendo uma instalada no Novo Horizonte esse ano e mais duas com local a ser escolhido para instalação, que 
pistas de Cooper seriam colocadas em praças que seriam de multiuso; sobre centros comunitários não tinham 
capacidade para construir novos devido ao aumento de pagamento de precatórios e a dívida de aporte na 
previdência que era uma dívida que não aparecia. O Vereador Cícero Carlos da Silva perguntou sobre a 
preocupação com o DAEM e seus servidores, e sobre o fim do convenio com a UNIMED, e que o Vereador 
Wilson Alves Damasceno gostaria de perguntar por que do valor para o orçamento do DAEM, se era para a obra 
de esgoto que estava parada. O Secretário Municipal Rodrigo Zotti respondeu que sobre a UNIMED houvera 
modificação, que a associação recebia a subvenção, que fora explicado ao Presidente da associação, que 
subvenção só podia ser repassada para entidades que prestavam serviços à comunidade, o Tribunal de Contas 
fizera apontamento desde 2008 dizendo que a forma de repasse à associação era incorreta, e fazendo um novo 
apontamento dizia ilegal essa subvenção, e o município para não prejudicar servidor foi buscar modelos junto ao 
Tribunal de Contas, e receberam a sugestão que o município deveria restituir o valor diretamente ao servidor, em 
seu próprio salário, que isso estava sendo discutido com a associação, e que a Prefeitura Municipal de Marília 
não iria cancelar o plano dos servidores, que havia portaria do ACM que dizia a forma certa de pagar o plano de 
saúde; que a obra do DAEM estava só suspensa, que o contrato estava em vigor, que deveria ser previsto no 
orçamento, independente do processo de concessão, porque a obra ainda apresentava contrato com o 
município. O Vereador Marcos Santana Rezende perguntou se na previsão orçamentária seria possível a 
execução do plano plurianual; perguntou sobre os valores do IMPREMM; perguntou sobre os valores do DAEM e 
EMDURB; perguntou sobre os valores do convênio com a UNIMED, se na negociação iria haver diferenças de 
valores, já que um plano unitário tinha valor diferenciado de um plano com várias vidas, como o feito com a 
associação; parabenizou as secretarias pela aprovação das contas do município. O Secretário Municipal Rodrigo 
Zotti agradeceu e disse que era uma obrigação do município ter as contas aprovadas; disse que a Unimed 
continuaria a ser um plano corporativo, que a associação não iria só intermediar a Unimed, mas outros planos 
também, o servidor iria escolher o melhor para si, sobre os valores de restituição sabia-se que os valores 
aumentavam com a idade e se preocupavam em acertar isso também, que estavam em reunião com a Unimed, 
que todos os planos seriam empresarias, ou seja, com melhor custo. O Vereador Marcos Santana Rezende 
perguntou se os valores pactuados com os servidores se manteriam. O Secretário Municipal Rodrigo Zotti 
respondeu que quem negociaria isso era a associação que era responsável pelos planos de saúde, que a 



Prefeitura Municipal de Marília apenas pagava e futuramente a restituição, que esses valores não teriam 
incidência no IPREMM e em nada, que em Rio Preto era feito assim; que a Prefeitura Municipal de Marília fez 
estudo e 84% era custeio da maquina publica, que só tinham recurso para sobreviver, com investimento mínimo, 
que iriam enxugar os custeios para aumentar o investimento, que a receita era de previsão e se preciso iriam 
rever o orçamento para 2016, que poderia haver reflexos da crise financeira que ainda não acabara, que no 
Estadão houve matéria de regressão das classes sociais; que no IPREMM deveria ser pago e com o aporte, que 
atualmente trabalhava deficitária, que a receita deveria ser equiparada, que o aporte estava incluso nos 
orçamento do município; que no DAEM era obra de esgoto e na EMDURB o valor da desapropriação de uma 
área. Em questão de ordem, o Vereador Marcos Santana Rezende perguntou se a despesa com o pessoal era 
de 52%. O Secretário Municipal Rodrigo Zotti respondeu que sim, incluindo despesas com saúde. O Vereador 
Marcos Santana Rezende perguntou se existia perigo de haver comprometimento com o 13º do servidor. O 
Secretário Municipal da Fazenda disse que era preocupante, que os pagamentos eram feitos com sufoco, 
contingenciando onde dava, que até o dia 10 tinha que sair, e era assim desde junho, que o 13º era diferente 
porque havia aporte do FBN, em dezembro, e isso ajudava, que era pago metade do 13º no aniversário, então 
era meia folha. Em seguida, o Presidente Herval Rosa Seabra disse que havia munícipes inscritos para 
indagações, sendo o primeiro o Senhor Adilson Simão, Vice-Presidente do Sindicato dos Vigilantes Municipais, 
que perguntou sobre o reajuste dos funcionários; sobre a responsabilidade fiscal acerca do orçamento; sobre a 
situação dos funcionários do DAEM; sobre a construção de novos postos de saúde; sobre a UNIMED e seu 
repasse; e sobre a cesta básica. O Secretário Municipal Rodrigo Zotti respondeu que iriam ser convocados os 
sindicatos para reunião; que havia analise financeira para incapacidade de novas contratações, porque havia 
problema no IPREMM e não tinham capacidade de aumentar a índice de contratações, que obras nas escolas 
eram feitas por motivo de adequação, que o DAEM estava incluído no limite do orçamento, que o servidor 
poderia escolher ficar no DAEM ou vir para a Prefeitura Municipal de Marília, sobre a UNIMED a Prefeitura 
Municipal de Marília pagava do geral, e atualmente pagava com adequação aos servidores, que só tinha direito a 
receber o plano os associados, e todos teriam direito ao plano, que ainda não sabiam o número de funcionários 
não cadastrados na associação para ter o valor de repasse, que a associação estava discutindo os planos com a 
UNIMED. O Senhor Adilson perguntou se haveria aumento no convenio. O Secretário Municipal Rodrigo Zotti 
respondeu que apenas iria mudar a forma de repasse, que o servidor iria receber esse dinheiro no salário, iria 
pagar, mas receber, que o desconto não poderia ser feito no holerith, que atualmente o valor vinha descontado e 
não dava para saber o valor exato do plano; que o pagamento da cesta básica seria continuado, que seria o 
plano continuar com as cestas básicas porque os aposentados não podiam receber ticket alimentação. A 
Senhora Tereza Aparecida Machado, Presidente da Associação de Moradores do Bairro São Miguel, perguntou 
sobre a situação da Secretaria Municipal de Obras que não tinha capacidade de atender à demanda por falta de 
equipamentos; e sobre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, se estava incluído o transbordo no repasse. O 
Secretário Municipal Rodrigo Zotti respondeu que havia previsão de aquisição de maquinário, mas que deveria 
se observar o orçamento, de acordo com a demanda da secretaria; que estava incluído o transbordo sim e a 
limpeza pública e tudo em relação a isso no repasse para a Secretaria do Meio Ambiente e de Limpeza Pública. 
O Senhor Mauro Cirino, Presidente do SINDIMMAR disse que fora protocolado 3 pedidos de reunião que ainda 
não acontecera, que receberam informativo que dizia que o reajuste dos servidores seria por índice próprio do 
município, que não houve reunião e já apresentavam o índice e pediu esclarecimentos. O Secretário Municipal 
Rodrigo Zotti respondeu que havia correção de crescimento natural da folha, que todo ano crescia, que a partir 
daí iriam sentar com o sindicato e buscar o índice, porque não poderia vincular ao IGPM, que teriam que criar um 
índice municipal, que o que se tinha era o crescimento natural da folha, com anuênio, progressão por mérito, que 
foram feitas consultas em outros lugares que fizeram isso. O Senhor Cirino continuou e solicitou esclarecimentos 
sobre o pagamento da UNIMED e como seria o pagamento do plano, se seria igual para todos, ou cada um com 
um valor, se todos receberiam o mesmo valor de repasse ou proporcional ao que pagariam. O Secretário 
Municipal Rodrigo Zotti respondeu que já fora pedido para se encaminhar essa carta oficio aos servidores 
explicando como funcionaria, que solicitaram isso à associação, mas que até agora não viera essa carta aos 
servidores, que essas especulações haviam começado no “telefone sem fio”, que para o cálculo do pagamento 
havia uma tabela de F1 a F10, por faixa etária, que estavam montando os planos dentro dessas faixas, que isso 
já fora explicado para a associação, que ela deveria apresentar os valores desses planos, e o município ver se 
poderia pagar; que o pagamento por boleto seria mais claro, que o repasse da Prefeitura Municipal de Marília era 
passado para a associação que passava para a Unimed, junto com o dos servidores do DAEM, da Câmara, e 
que virava uma bagunça, que o Tribunal de Contas apontara isso, que haveria uma mudança na lei 11 e por ato 
de decreto o Prefeito disciplinaria isso, que se o plano subisse 11 por cento, a restituição subiria 11 por cento. O 
Senhor Mauro Cirino perguntou se a associação continuaria a ser contratadora. O Secretário Municipal Rodrigo 
Zotti respondeu que sim, mas o dinheiro não passaria pela associação. O Senhor Cirino perguntou se o desconto 
não haveria mais, se seria o pagamento somente por boleto, no que foi respondido que sim. O Secretário 
Municipal da Fazenda Sérgio Moretti disse que isso era responsabilidade de cada um, que se alguém não 
pagasse, a Unimed ira cortar e o subsidio seria cortado também. A Senhora Maria Aparecida Cidrão, Vice-
Presidente do SINDIMMAR, perguntou sobre recursos e repasses transferidos para outras secretarias e se não 
podiam ser usados na folha de pagamento. O Secretário Municipal Rodrigo Zotti respondeu que 45% era 
repasse obrigatório para o SUS, que o Estado recuara e o município teve que remanejar para suportar as 
demandas de verba. O Presidente Herval Rosa Seabra agradeceu a todos os que participaram da audiência 
pública e a imprensa presente também, elogiou as secretarias e a apresentação e disse que a crise não pararia 
em 2016, que o final de ano seria muito triste, sem o glamour típico, que se alguém conseguisse dinheiro iria 
pagar conta e não comprar presentes. Elogiou os Secretários novamente e agradeceu aos Vereadores 



presentes, que muitas pessoas assistiam no conforto de seus lares devido ao brilhante trabalho da TV Câmara, 
mas que deveriam comparecer às Audiência Públicas. Quando eram dez horas e cinquenta e cinco minutos, o 
Senhor Presidente declarou encerrada a Audiência Pública, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada 
conforme, vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Ilka de Nadae Landi, que secretariei a audiência. Fica 
fazendo parte integrante da presente Ata, o DVD relativo à Audiência Pública, de acordo com a Resolução n. 
296, de 10 de abril de 2007.  


