
  

ATA DE AUDIÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO DO PPA 2020/2021 E LDO PARA O 

EXERCÍCIO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove às 19h00, nas 

dependências do Auditório do Centro Cultural Pedro Alberto Tayano Filho (Teatro 

Municipal), localizado na, Av. Brasil, 376-E, Centro, atendendo o Convite do Chefe do 

Poder Executivo Municipal, através do comunicado publicado no Site Oficial do 

Município de Tangará da Serra e no Jornal de Circulação Diária – Jornal Diário da 

Serra, publicação no Diário Oficial de Contas nos dias 27 e 28 de Maio de 2019, bem 

como convites entregues individualizados entregues e e-mails, reuniram em Audiência 

Pública a população do Município, representada pelos membros do Poder Executivo: 

Secretários Municipais: Esdras Marlon da Silva Jara em substituição ao Secretário 

Julio Cesar da Silva, Magno Cesar Ferreira, José Bernardino, Carlos Antônio Tayano 

Wesley Torres, Wellington R. Bezerra e do Poder Legislativo: Vereador Hélio da 

Nazaré e Romer Sator Yashita, estudantes do Curso de Ciências Contábeis da 

UNEMAT e demais servidores públicos municipais e segmentos da sociedade 

tangaraense, conforme lista de presença anexa, em cumprimento aos art. 165, 166 e 

167 da Constituição Federal, art. 162 da Constituição Estadual, art. 35 do ato das 

disposições constitucionais transitórias, Portaria nº 042 de 14 de Abril de 1999 do 

Ministério do Orçamento e Gestão, Lei Orgânica do Município, Lei 4.320/64 e Lei 

Complementar nº 101/00 de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

para atualização do PPA 2020/2021 e LDO para o exercício financeiro 2020. 

Coordenando os trabalhos o Diretor do SAMAE o Sr. Wesley Torres abriu a Audiência 

Pública, saudou os presentes e agradeceu a presença de todos e ressaltou a 

importância da participação dos munícipes nas audiências públicas e esclareceu que o 

Prefeito Municipal não se fazia presente em razão de viagem à Sorocaba-SP para 

recebimento de 03 ambulâncias direcionadas ao SAMU de Tangará da Serra, em 

seguida Wesley passou a palavra à servidora Mara Lúcia Boligon Medeiros para 

apresentação da Audiência Pública que iniciou a explanação técnica referente às 

Peças Orçamentárias como a definição, embasamento legal e alteração do PPA - 

Plano Plurianual para o exercício financeiro 2020, apresentou Relatórios do PPA por 

ações, explanação quanto à receita própria e comparou com a receita de outros 

municípios do Estado de Mato Grosso, visando mostrar à população que a 

arrecadação própria Per Capta ainda é inferior à arrecadada por diversos municípios 

do Estado, apresentou a série histórica de lançamento e arrecadação de IPTU – 

Imposto Predial e Territorial Urbano 2013 a 2018, Projeção da Receita com 

Reestimativa de 2019 e projeção para 2020 a 2021 e PPA com valores por órgãos 

atualizados. Continuou a apresentação, falando sobre a definição, embasamento legal 

e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias contendo Diretrizes – LDO, 

importância da referida Lei para elaboração e execução da LOA - Lei Orçamentária 

Anual/2020, apresentação de Relatório LDO 2020. A servidora Mara passou a palavra 

ao Superintendente do Escritório de Projetos Esdras Jara para apresentar o Relatório 

de Investimentos incluídos no Plano Plurianual e valores orçamentários por Órgãos em 

2020 que expôs sobre as Emendas Parlamentares do Governo Federal e Estadual. 



Após o término da explanação deixou a palavra aberta aos presentes para a 

apresentação de propostas e eventuais perguntas. Neste momento iniciaram-se 

algumas perguntas sobre obras do aeroporto, sinalização turística, arrecadação de 

IPTU, Creche Tia Lina, Qualidade e valores cobrados pela água e esgotamento 

sanitário, Operação de crédito para esgotamento sanitário, coleta seletiva de resíduos,  

Programa de marketing na potencialização do turismo em nosso município, que foram 

prontamente esclarecidas pelo Diretor do SAMAE, Secretário José Bernardino, 

Secretário de Turismo Carlos Tayano, Secretário de Ind. Com. e Serviços Bezerra e 

Mara Lúcia Boligon. Nada mais havendo a tratar o Sr. Wesley Torres agradeceu a 

presença de todos, convidou a todos para participarem de Audiência Pública para 

apresentação do Relatório de Gestão Fiscal da LRF, dia 31/05/2019 ás 15:00 hs no 

auditório da Prefeitura Municipal e deu por encerrada a Audiência. Eu Elton da Silva 

assino como secretário da referida Audiência. 

 

 



 

 
 

 



 


