
 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012. 
 
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e doze, na Câmara Municipal de Jardinópolis, no Salão de 

Reuniões, com início às 11:15 horas, foi realizada a Audiência Pública em que o Poder Executivo Municipal 

demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais, decorrentes do Relatório de Gestão Fiscal, do 3º 

quadrimestre de 2011. Estavam presentes à Audiência: o Contador da Prefeitura Sr. Fernando Antonio Teixeira 

Covas, o Consultor Jefte Segatto de Sousa, o Jurídico da Câmara Dr. José Paulo Ribeiro, o Primeiro Secretário 

Amauri Pegoraro (que assumiu os trabalhos devido à ausência do Sr. Presidente Mauro Sérgio dos Santos que 

não pôde estar presente), o Vereador Mario Sérgio de Oliveira e o Vereador Sidnei Donizete da Silva. Tomando 

a palavra, o Primeiro Secretário Amauri Pegoraro deu por aberta a Audiência Pública e passou a palavra ao 

contador. Com a palavra, o Sr. Fernando Antonio Teixeira Covas transmitiu alguns dados do relatório de gestão 

fiscal e alguns dados da execução orçamentária financeira durante o exercício de 2011, referente o 3º 

quadrimestre de 2011; que, por ser o último quadrimestre, acaba sendo o fechamento final do exercício. 

Primeiramente, informou que a receita prevista para o ano de 2011 foi um total de R$ 70.500.000,00 e que a 

receita realizada foi um total de R$ 76.639.753,30; portanto, um a realização a maior de R$ 6.139.753,30. 

Enquanto que, as despesas empenhadas foi de R$ 74.470.501,30 e as despesas pagas durante o ano foi de R$ 

66.389.225,59. Portanto, houve um superávit orçamentário, receita maior do que despesa empenhada, de R$ 

2.169.252,00. Sobre os restos a pagar, informou que, com a inscrição dos restos a pagar de 2011 somado a todos 

os exercícios anteriores que ainda estão pendente, o total é de R$ 8.672.886,09. Depois de alguns 

esclarecimentos ao Primeiro Secretário Amauri Pegoraro e ao Vereador Mario Sérgio de Oliveira, feitos por ele e 

pelo consultor, prosseguiu informando que a receita corrente líquida foi de R$ 75.615.176,95; já a despesa com 

pessoal (folha de pagamento) foi de R$ 31.933.734,71; o que corresponde a 42,23 % da receita corrente líquida. 

Por último, informou que a variação patrimonial em 2011 resultou num superávit de R$ 15.877.281,67. Após 

mais alguns esclarecimentos, nada mais havendo a ser tratado e não tendo comparecido na presente Audiência 

Pública nenhum munícipe ou entidade e não havendo mais nenhuma pergunta a ser feita e ninguém mais 

querendo fazer uso da palavra, o Primeiro Secretário Amauri Pegoraro deu por encerrada a Audiência Pública. 

Para fazer constar em ata, eu, Denilze Maria Rosseto Romani, Auxiliar do Departamento de Assistência Técnica 

Legislativa, lavrei a presente, que vai devidamente assinada pelo Primeiro Secretário. Jardinópolis, 30 de janeiro 

de 2012. 

 


