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  Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e 
dois (2022), às nove horas, nesta cidade de Batatais, Estado de São 
Paulo, sede da Câmara Municipal de Batatais, reuniu-se, em 
conformidade ao Ato da Mesa nº 61, de 04 de novembro de 2022, a 
SEGUNDA COMISSÃO – FINANÇAS E ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, 
para a realização da Audiência Pública de que trata o Parágrafo 4º, 
do Artigo 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, referente 
ao 1º quadrimestre de 2022, com a presença de seus membros, os 
Vereadores Paulo Sérgio Borges de Carvalho (Paulo Borges) – 
Presidente, Sebastião Santana Junior – Vice-Presidente e Andresa 
da Silva Furini (Andresa Furini) – Secretária. Representando o Poder 
Executivo, nesta Audiência Pública, conforme comunicado no Ofício 
OF/GP/Nº 0898/2022, arquivado nesta Casa, compareceram os 
Servidores Públicos, Senhores Manoel Henrique Raymundini - 
Secretário Municipal de Finanças e Paulo Jorge Maluf - Chefe de 
Divisão de Fiscalização Tributária. Foram registradas as presenças 
dos Vereadores Marco Antônio Mazzaron Betarello (Irmão Marco) e 
Cláudio Faria (Boy). Estiveram presentes também os Senhores João 
Batista de Mello – Controlador Interno e Danilo Augusto Raymundini 
– Diretor do Departamento Municipal de Tributação, além da Senhora 
Paula Dal Seco Moi - Chefe de Divisão de Finanças. Iniciando, o 
Presidente da Comissão declarou aberta a Audiência Pública, em 
conformidade ao Ato da Mesa nº 61, de 04 de novembro de 2022, após, 
expôs a dinâmica dos trabalhos e informou que a participação popular 
seria realizada, também, por meio dos canais oficiais eletrônicos 
da Câmara Municipal. Após, passou a palavra ao Sr. Manoel Henrique 
Raymundini – Secretário Municipal de Finanças, o qual entregou à 
Presidência o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2022. 
Em seguida, comentou que esse quadrimestre apresentou uma melhora 
nos resultados, como ocorreu no quadrimestre anterior, apresentando 
um dos melhores momentos que a Prefeitura atravessa 
financeiramente. Frisou que a situação tem melhorado a cada 
quadrimestre, indicando que o fechamento de 2022 será melhor que 
2021. Ressaltou que os Vereadores podem acompanhar as finanças do 
Executivo através dos balancetes que são encaminhados, mensalmente, 
para a Câmara. Especificou os valores, informando que a Receita 
anual prevista é de R$ 220.570.000,00 sendo que, no fechamento do 
1º Quadrimestre, a Receita Realizada foi de R$ 86.150.640,42 e a 
Despesa Empenhada de R$ 99.467.153,36, explicando que no início de 
cada exercício as prefeituras empenham várias despesas 
antecipadamente, que vão se diluindo durante o ano, por isso o valor 
da Despesa Empenhada é superior à Receita Realizada. Comentou que 
para o cálculo da folha de pagamento é usado o valor da Receita 



Corrente Líquida menos as Emendas Parlamentares da União, sendo, 
portanto, o valor normal de R$ 227.277.277,62 e para o cálculo da 
folha o de R$ 225.327.227.62. Salientou que houve diminuição na 
Dívida Confessada, em torno de R$ 46.000.000,00 e que não houve 
contratação de novos parcelamentos, sendo que constituem a Dívida 
Confessada o INSS com R$ 29.922.684,72, o FGTS com R$ 8.666.417,88, 
a CPFL com R$ 5.084.204,79, o PASEP com R$ 2.754.444,55 e o PGFN 
com R$ 114.066,31. Falou que foi pago R$ 759.000,00 referente à 
precatórios até abril de 2022. Explanou sobre os índices aplicados 
na Educação de 25,25%, na Saúde de 29,75% e no gasto com pessoal 
de 49,14%. Informou que as principais Receitas do Município advêm 
do ICMS com R$ 20.952.384,51, do FPM com R$ 18.189.852,52, do ISS 
com R$ 3.503.336,45, do IPTU com R$ 7.941.200,57, do FUNDEB com R$ 
10.311.243,66, da Tarifa de Água com R$ 4.618.597,04 e do IPVA com 
R$ 9.808.167,89 e que os gastos com as principais Secretarias são 
de R$ 40.772.976,87 na Saúde, R$ 24.363.943,50 na Educação e R$ 
17.191.050,14 em Obras, Planejamento e Serviços Públicos. Explicou 
que a despesa prevista com a Câmara Municipal é de R$ 6.576.000,00 
e já foi transferido R$ 2.192.000,00. Salientou que a Dívida Ativa 
tende a ser maior que no ano anterior, mesmo com a aprovação do 
Refiz, sendo: R$ 25.869.005,38 de IPTU, R$ 8.124.685,99 de ISS, R$ 
26.144.406,51 da Tarifa de Água e R$ 2.746.914,36 de outras dívidas. 
Após a explanação, o Sr. Presidente da Comissão abriu espaço para 
os debates, porém não foram realizados apontamentos nem 
questionamentos. Ato seguinte, foi concedida, novamente, a palavra 
ao Sr. Manoel Henrique Raymundini para as considerações finais, 
ocasião em que agradeceu a oportunidade e convidou todos para a 
Audiência Pública do 2º Quadrimestre de 2022. Nada mais havendo, o 
Senhor Presidente da Comissão, agradecendo a Deus e a presença e 
participação de todos, declarou encerrada a Audiência Pública, após 
o que, foi lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e achada 
conforme, foi assinada pelos membros da Comissão.------------------- 
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