PREFETURA DE RIO VERDE
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Ata da Audiência Pública ´´1° Quadrimestre 2015´´

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze , ás 15 horas, no
auditório da Prefeitura Municipal de Rio Verde , localizada á Avenida Presidente
Vargas, número três mil duzentos e quinze , Vila Maria , realizou-se a Audiência
Publica do ‘’1º quadrimestre de 2015’’ . Estavam presentes na audiência o secretario da
Fazenda Leonardo de Oliveira , o secretario de Ação Urbana Antonio Rozeni , a
tesoureira do município Rosimeire Pereira Leão, representantes do Legislativo e a
população. O senhor mestre de Cerimônia deu abertura a audiência pública
agradecendo a presença de todos , e chamando a palavra para o secretario da Fazenda
Leonardo de Oliveira que ressaltou que a SEFAZ está empenhada e a disposição da
população . A coordenadora de contabilidade , Cleidiomar Mendes, realizou a
apresentação técnica dos trabalhos para os presentes . “ A audiência é realizada ao final
de cada quadrimestre , sendo uma ferramenta colocada a disposição do cidadão para
acompanhar e fiscalizar a administração .Citou ainda que a divulgação da realização da
Audiência
foi
realizada
pela
internet
site
oficial
da
prefeitura:www.rioverdegoias.com.br, rádio: Cidade,
Morada,
96 FM e
Líder,televisão: Anhanguera - Tome nota e convites :Vereadores,Secretários e
Imprensa. Cleidiomar deu continuidade a audiência seguindo o seguinte sumário :
Receitas do 1° quadrimestre , despesas do 1° quadrimestre , o índice aplicado na saúde ,
índice aplicado do FUNDEB e índice aplicado na educação . A arrecadação do
município no primeiro quadrimestre superou as expectativas, alcançando o valor de R$
185 milhões, sendo este o valor da arrecadação de todos os órgãos municipais.
Mais uma vez as aplicações nas áreas de saúde e educação superaram as metas
previstas. A expectativa de aplicação para a saúde era de R$ 30 milhões e foram

alcançados R$ 36 milhões para manutenção, totalizando uma aplicação de 20% da
receita tributária.
A aplicação na Educação pelo FUNDEB, a expectativa era de R$ 21 milhões e foram
aplicados os R$ 21 milhões previstos, totalizando um índice de aplicação de 93%, valor
este destinado exclusivamente a folha de pagamento dos professores.
Já na educação pelo Fundo Municipal de Educação (FME) a expectativa de
investimento em manutenção era de R$ 14 milhões e foram aplicados R$ 21 milhões em
manutenção, totalizando uma aplicação de 31% da receita tributária.
A prefeitura investiu além do que é previsto por lei de acordo com as Emendas
Constitucionais nº 14 e 29 que determinam uma aplicação de 15% na saúde e 25%
educação.
Encerada a fase de apresentação , ao fim da audiência os presentes puderam esclarecer
as dúvidas pertinentes ao assunto tratado , foi aberto as perguntas e o pronunciamento a
quem interessasse . O senhor Leonardo de Oliveira coloca sua secretaria a disposição
para qualquer esclarecimento. Não havendo mais nada a tratar a senhora Cleidiomar
Mendes de Souza agradeceu a presença de todos ressaltando que os slides estarão
disponibilizados no site da prefeitura, a audiência pública foi encerrada.

Rio Verde 28 de maio de 2015.

