PREFETURA DE RIO VERDE
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Ata da Audiência Pública ´´3° Quadrimestre 2015´´

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis , ás 15 horas ,
no auditório da UniRv (Universidade de Rio Verde) Fazenda Fontes do Saber ,
realizou-se Audiência Pública de 3º Quadrimestre de 2015, a demonstração é a
discussão da transparência na gestão dos recursos públicos. Contando com a presença
da vereadora Lucia Batista, o secretário Leonardo de Oliveira , e tesoureira Rosimeire
Leão . O senhor Mestre de Cerimônia deu abertura da Audiência Pública salientando a
todos os presentes que o principal objetivo das diversas ferramentas de controle
existentes a disposição da população, para facilitar o entendimento e acompanhamento
da aplicação dos recursos públicos. A palavra foi passada pra senhora Cleidiomar
Mendes que explanou a importância da apresentação das metas estabelecidas para o
terceiro quadrimestre de 2015, com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento
das metas fiscais no 3º Quadrimestre de 2015, conforme disposto no § 4º do art. 9º da
Lei de Responsabilidade Fiscal. . O qual determina que até o final dos meses de maio,
setembro e fevereiro, o poder Executivo avaliará e demonstrará em audiência pública o
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. 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 com sumário da
apresentação, que foi exposto a previsão das receitas, divididas em corrente e capital ,
com um resultado positivo ,tendo em meta o valor de R$175 milhões alcançando o
valor de R$ 256 milhões, e a receita capital havia uma expectativa de R$ 15 milhões
para o 3º quadrimestre e ocorreram somente 5 milhões. Cleidiomar lembrou também
que a receita corrente engloba toda a arrecadação do município, incluindo:
FESURV,SMT,FEMBOM,PROCON,FUNDEB,SAUDE, FMAS, FME . A saúde
encerrou o quadrimestre com uma aplicação de 24,00% . O FUNDEB encerrou o 3º

quadrimestre com índice de aplicação de 100,00% em folha de pagamento de
professores. A Educação também superou a meta , cumpriu o índice estabelecido e
encerrou o quadrimestre com uma aplicação de 34,00% . E teve o resultado primário ,
despesa compatível com a arrecadação de 2015 , com um resultado positivo de R$ 68
milhões . Cleidiomar passou a palavra para maiores questionamentos e esclarecimentos,
foram abertos os debates para que os presentes tirassem suas duvidas acerca do
apresentado, houve a participação da vereadora Lucia Batista ,a senhora Cleidiomar
esclareceu os questionamentos . Não havendo mais nada a tratar agradeceu a presença de
todos ressaltando que os slides estarão disponibilizados no site da prefeitura a
audiência pública foi encerrada .
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