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PITANGUEIRAS 

	

Vivendo melhor cor 	r1 novo tempo 

1 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 29 DE SETEMBRO DE 2016, EM 
2 ATENDIMENTO AO ARTIGO 9° DA LRF 101/2000 — 2° QUADRIMESTRE DE 
3 	2016. 
4 Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, no horário das 
5 	dezessete horas, no prédio da Câmara Municipal de Pitangueiras, sito a Rua Espírito 
6 	Santo n° 110 — Centro — Pitangueiras/SP, foi realizada a audiência pública para discutir 
7 a avaliação das metas do primeiro quadrimestre de dois mil e dezesseis, conforme 
8 convite previamente publicado em jornal no dia vinte e dois de setembro de dois mil e 
9 dezesseis e na página eletrônica oficial da municipalidade para conhecimento da 

10 população sobre o local e o tema a ser tratado. A audiência foi divulgada ainda em todos 
11 	os prédios públicos do município, convidando todos os servidores públicos a 
12 participarem. Utilizando-se de equipamento de projeção de imagens ligado ao notebook, 
13 	e sob a coordenação da Secretária Municipal da Fazenda, a Senhora Daniela Cristina 
14 Rapanello aguardou alguns minutos para dar início à apresentação. Com  a chegada de 
15 	alguns participantes, a audiência deu-se início por volta das dezessete horas e dez 
16 minutos, com a apresentação da Prestação de contas referente ao segundo quadrimestre 
17 	de dois mil e dezesseis, em atendimento ao artigo 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
18 	LC 101 de maio de 2000. A coordenadora dos trabalhos iniciou a apresentação, 
19 expondo a evolução das principais receitas em relação ao mesmo período dos três 
20 últimos exercícios. Em seguida demonstrou o total das receitas arrecadadas e das 
21 	despesas realizadas no período, fazendo uma análise com os últimos três anos, 
22 demonstrando ainda o resultado orçamentário dos mesmos períodos. rForam expostas as 
23 	despesas realizadas por secretaria no período e dos últimos três anos, como também os 
24 projetos e as atividades concluídos es que esto em andamento no segundo 
25 quadrimestre de dois mil e dezesseis. Apresentou o cumprimento das metas fiscais 
26 comparando a fixada na LDO e a executada até o período, comottambém a posição 
27 financeira, a análise do ~mento e os principais resultados de gestão dos 
28 	atendimentos aos limites legais de educação, saúde, gastos com pessoal e FUNDEB. Foi 
29 apresentada ainda aos presenféça situação do munir pio no CAUC, mostrando que o 
30 município encontra-se rigorosamente em dia com as prestações de contas. Após a 
31 	apresentação, foi aberta a palavra aos presentes para que questionassem e se 
32 manifestassem. Após todos se manifestarem, deu—se por encerrada a presente reunião, 
33 	onde todos os presentes assinaram a lista de presença e a coordenadora dos trabalhos 
34 	ficou responsável por elaborar a ata, tal qual foi a reunião. Assim, a presente ata segue 
35 	arquivada junto com a lista de presença assinada por todos os presentes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

PITANGUEIRAS 
Vivendo melhor com um novo terno ,  

Pitangueiras, 29 de setembro de 2016. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Artigo 9° § 4° da LC.101/2000 

AVALIAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
2° Quadrimestre 2016 
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