
ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO 

DE 2018 E A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA EXERCÍCIO DE 2019, realizada 

em 24 de setembro de 2018. 

No dia 24 de setembro de 2018, as 20:00 horas, no 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 primeiro 

quadrimestre do exercício de 2018, onde contou com a presença de 

autoridades, servidores municipais, vereadores, diretores de departamentos 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 e ainda o contador da Prefeitura apresentou os demonstrativos do 

Fundeb onde apresentou a aplicação em educação, demonstrativos do 

departamento de saúde, valores gastos com índice de Pessoal que se encontra 

acima do limite permitido, e do Instituto de Previdência Municipal, 

apresentando que está havendo um retrocesso no saldo financeiro do Instituto, 

onde o contador Geraldo Lançoni solicitou que os servidores municipais se 

mobilizem perante a administração municipal para que mantenha regularizado 

os pagamentos ao Instituto de Previdência, em seguida,  apresentou a Proposta 

Orçamentária para o exercício de 2019, com as contemplações e novos 

projetos e atividades, o Vereador Celso Alves de Figueiredo questionou o valor 

destinado ao esporte comparando com o valor destinado no departamento de 

agricultura dizendo que o nosso município é um município agrícola,  o Contador 

da Prefeitura justificou ao Vereador Celso, que o município tem um convênio 

federal para construção da entrada do estádio Municipal, em seguida o 

Contador da Câmara Rodrigo Rodrigues Martins solicitou se havia 

questionamentos, onde não foi constatado. Assim, cumpridas as 

determinações legais, foi lavrada a presente ata, anexando à mesma a lista da 

presença de 25 pessoas. 


