
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 78.510-000 
CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Fone: 066 3561-2800 
www.itauba.mt.gov.br 

 

 

 

ATA 001/2018 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA PARA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 

DEMONSTRATIVOS FISCAIS – RGF DO 1º SEMESTRE 2018 E DISCUSSÃO E 

ELEABORAÇÃO DA LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS  – LDO 2019. 

   

Ao vigésimo quinto dia do mês de Julho do ano de Dois Mil e Dezoito, às dezesseis horas, reuniram-se 

nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, sito à Avenida Tancredo Neves, n. 803, CEP – 

78510-000 nesta Cidade, para apresentação e avaliação dos demonstrativos fiscais  – RGF do 1º Semestre 

2018 e discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias  – LDO 2019. 

Dando início a Audiência Pública o senhor Rodrigo Luiz Benassi, responsável pela empresa de 

Assessoria e Consultoria Contábil, cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, em especial aos 

senhores Vereadores, senhores Secretários Municipais, funcionários públicos e demais autoridades que se 

encontram no evento, dizendo que a presença de tantas pessoas deve-se ao fato da atuação da 

administração municipal, que convidou e divulgou a audiência pública em todos os veículos de 

comunicação possíveis, tais como rádio, sites de internet, jornais, convites pessoais para entidades etc. 

Disse que desta forma, o executivo demonstra transparência na aplicação dos recursos públicos e 

certamente a população está percebendo que os bons frutos já começam a serem colhidos em prol da 

própria comunidade. A seguir utilizando-se de um equipamento data-show o senhor Rodrigo passou a 

explanação da RGF do primeiro semestre de 2018, destacando que a audiência publica objetiva cumprir 

determinações do artigo 4° § 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal e que o município de Itaúba optou por 

informar e publicar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) Semestral, que a Lei de Responsabilidade Fiscal é 

o principal instrumento regulador das contas publicas no Brasil, estabelecendo metas, limites e condições 

para gestão das Receitas e das Despesas no qual obriga os Governantes a assumirem compromissos com a 

arrecadação e gastos públicos, em seguida iniciou a apresentação e avaliação dos resultados de gestão 

fiscal do 1º Semestre de 2018 apresentando dados de Gestão, apuração de Superávit ou Déficit sobre a 

receita geral, analise do ativo financeiro- Poder Executivo, demonstrativos de gastos em saúde publica, 

demonstrativos dos gastos na educação básica, receitas do fundeb demonstrando valor arrecadado e valor 

aplicado, demonstrativo de gastos com pessoal com novo entendimento do tce onde também  fez um 

alerta sobre gastos com pessoal, apresentação das categorias de receitas onde destacou quais são as 

receitas municipal, transferência correntes e apresentação do quadro total de despesas do poder executivo 

nesse primeiro semestre de 2018. Em seguida iniciou a apresentação sobre a elaboração para LDO 2018, 
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sugerindo ao publico presente que preenchesse os formulários distribuídos para que pudessem participar, 

indicando problemas ou necessidades da comunidade, destacando que essas sugestões de 

problema/necessidade e sugestões de possíveis soluções serão incluídos pela equipe técnica e contador na 

formulação da LDO. Ato continuo, após toda explicação e explanação sobre a elaboração da LDO, o 

Senhor Rodrigo colocou-se à disposição para esclarecimentos das dúvidas que pudessem ter os 

munícipes. Durante a discussão os cidadãos presentes formularam alguns questionamentos sobre a 

Audiência Pública, e também sobre definições e detalhamentos dos conceitos de metas e prioridades na 

administração municipal para os próximos anos da gestão atual, cujas respostas foram prontamente e 

amplamente esclarecidos pelo Senhor Rodrigo, não deixando qualquer ou suposta dúvida sobre o quer 

fora questionado. Dando sequência disse que não havendo mais algum outro questionamento, concluiu 

dizendo ter cumprido o objetivo da audiência pública ao qual demonstrou a transparência das ações do 

governo municipal, bem como a responsabilidade de cumprir o que determina a legislação referendada na 

presente audiência, dizendo ainda que se porventura alguém tivesse dúvidas sobre o Relatório de Gestão 

Fiscal – RGF do1º Semestre 2018, que procurassem o administrativo da prefeitura representado pela 

Secretária Municipal Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS e o Contador do Município Senhor 

LUIZ ADRIANO DA SILVA para maiores esclarecimentos. Não havendo nada a mais a se tratar, eu 

PATRICIA KELY JABLONSKI, Lavrei esta ata que segue assinada por mim. (Anexa Lista de Presença). 

 

 
 


