
ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 
2020, realizada em 22 de fevereiro de 2021. 

No dia 22 de fevereiro de 2021, às 20:00 horas, no auditório do prédio da Biblioteca 

Pública Municipal, sita a Avenida Dr. Gastão Vidigal n. 589 – Centro – Cruzeiro do Sul, 

reuniram-se os técnicos do Legislativo e Executivo Municipal, para proceder audiência 

pública para avaliação e demonstração das metas fiscais do terceiro quadrimestre do 

exercício de 2020, onde contou com a presença de autoridades, Prefeito Municipal, 

servidores municipais, vereadores, diretor de departamento de Finanças e 

representantes da comunidade em geral. Por meio de apresentação em slides foi 

esclarecido minuciosamente as metas fiscais, exigidos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal e todos os dados contábeis referente ao quadrimestre apurado o Contador da 

Câmara Municipal Rodrigo Rodrigues explicou sobre as  receitas e despesas da Câmara 

Municipal e o contador da Prefeitura Geraldo Lançoni, demonstrou os slides dos 

demonstrativos da Receita, Despesa, Dívida Flutuante e a longo prazo, investimentos 

em educação de 25,7% demonstrativo de aplicação em saúde com 31,6%, índices de 

gastos com pessoal que se encontra com 48,9%, apresentou também os demonstrativo 

do balanço  do Instituto de Previdência Municipal, e ainda, apresentou a Proposta 

Orçamentária que será enviada para a Câmara Municipal apreciar sobre o orçamento 

do poder Legislativo, Executivo e do Instituto de Previdência para o exercício de 2021,  

o contador respondeu a indagação do Vereador Celso Figueiredo sobre o Instituto 

Previdência, onde fez uma explanação dos pagamentos e do que resta a pagar  dos 

aportes entre a Prefeitura e o Instituto de previdência e que o município se encontra 

em dia com o Instituto Previdência, o Contador Geraldo esclareceu as dúvidas e em 

seguida se  colocou à disposição se havia algum outro questionamento, onde não foi 

constatado mais nada. Assim, cumpridas as determinações legais, foi lavrada a 

presente ata, anexando à mesma a lista da presença de 16 pessoas presentes. 


