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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1° QUADRIMESTRE DE 2019

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às
19:00 horas, iniciou a

3

1

Audiência Pública Municipal, a fim de apresentar as

contas do 1° quadrimestre do ano de 2019, na Câmara Municipal de Vereadores,
situada a Rua Castro Alves, s/n, nesta cidade de ltatim, Estado Federado da
Bahia. O Senhor Ramesses Oliveira, mestre de cerimônia, deu início
agradecendo a Deus e saudando a todos os munícipes, solicitou a presença dos
vereadores para compor a mesa, citou o comparecimento dos secretários e
autoridades representadas e cedeu a palavra a Sra. Roberta Azevedo, que
apresentou-se e cumprimentou os que se faziam presente e deu seguimento
falando que a Audiência Pública de Avaliação de Metas Fiscais é o instrumento
de que se vale o Poder Executivo, respaldado pela Constituição Federal de 1988
e pela Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para expor à
sociedade, quadrimestralmente, os números relativos a efetivação de suas
receitas e despesas, comparando-os com o planejamento feito e verificando a
necessidade da adoção de medidas de prevenção de riscos e correção de rumo.
Deu continuidade falando sobre planejamento e execução do orçamento.
Explicou a previsão de receita do 1° Quadrimestre de 2019 e que os valores
repassados nem sempre acontece como o previsto, comparou a arrecadação do
ano de 2018 com a de 2019, e que o governo municipal está investindo bastante
com as receitas municipal. Explicou também que receita de capital depende
bastante dos governos do Estado e Federal. Explanou a diferença entre despesa
corrente (que é gasto com a receita corrente) e despesa de capital (que é gasto
com a receita de capital), agradeceu a todos pela atenção, questionou sobre
dúvidas aos presentes, ninguém se pronunciou e passou a palavra ao mestre de
cerimônia Ramesses Oliveira, que assim passou a palavra ao Sr. Prefeito, Gilmar
Pereira Nogueira, que cumprimentou a todos e deu seguimento falando sobre as
ações cumpridas pelas secretarias municipais·· que, na Educação foi realizado
diversas matrículas, a abertura do ano letivo através da jornada pedagógica,
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formação de professores,· reuniões com pais e mestres a diversos atos,
comemorações e mobilizações impostas pela secretaria de educação, na saúde
explanou os números de atendimentos realizados pelo hospital e psfs do
munícipio, as viagens realizadas pela central de regulação, exames de alta
complexidade realizados, entregas de medicamentos realizados pela farmácia
básica, explanou sobre as campanhas e exposições realizadas pelas secretaria
de Assistência Social e a de Agricultura. Falou ainda sobre as atividades e
manutenção de estradas realizadas pela secretaria de obras e falou ainda das
diversas obras que estão sendo realizadas no município e exaltou a construção
do hospital municipal, diversas pavimentações, sistemas de abastecimento de
água e construção de uma escola na localidade de Traíras e outra na localidade
de

cabaceiras.

No

Controle

Interno

explanou

sobre

as

atividades

desempenhadas. Na área da Administração falou sobre as licitações realizadas
o planejamento feito pela secretaria de administração para o ano de 2019.
Encerrou citando uma frase de John F. Kennedy, agradeceu a presença de todos
e passou a palavra para o Sr. Ramesses Oliveira, que de forma democrática
encerrou a audiência. E para constar, eu Edvaldo Gonçalves de Souza Junior,
lavrei a presente ata que vai devidamente assinada por mim e por tqdos os
presentes de acordo com a lista de presença em anexo.

~~~~~

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DAS C,ONTAS DO
1o QUADRIMESTRE DE 2019.
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LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DO
1o QUADRIMESTRE DE 2019.

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DO
1° QUADRIMESTRE DE 2019.
DOCUMENTO DE
IDENTIFICA ÃO
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