
Ata da Audiência Pública para demonstração e avaliação do cumprimento 
das metas fiscais do Município de Guapimirim referente ao Primeiro 
Quadrimestre de 2018, realizada no dia 30 de maio de 2018. 
 
Às quinze horas e quarenta e dois minutos do dia trinta de maio de dois mil 
e dezoito, na Sala de Reuniões da sede do Poder Legislativo de Guapimirim, 
realizou-se a Audiência Pública para demonstração e avaliação do 
cumprimento das metas fiscais do Município referente ao Primeiro 
Quadrimestre de 2018, consoante os termos do §4° do art. 9° da Lei 
Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), regularmente 
convocada por meio do aviso publicado no "site" oficial da Câmara 
Municipal de Guapimirim (www.camaradeguapimirim.rj.gov.br) e no 
quadro de avisos do mesmo órgão. A Mesa foi composta pelo vereador 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos, Presidente da Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento, que presidiu a reunião, e pelos senhores Marcos 
Roberto Moreira Vicente, Subsecretário de Gestão Contábil, e Marco 
Antonio Machado de Oliveira, Subsecretário de Receita, ambos da 
Secretaria Municipal de Fazenda de Guapimirim. Declarada aberta a 
audiência, o Sr. Presidente passou a palavra ao Subsecretário Marcos 

Vicente, que cumprimentou a todos e fez a apresentação e análise suscinta 
dos dados econômico-financeiros considerados de maior impacto e 
relevância do Primeiro Quadrimestre de 2018, que seguem anexos a esta 
Ata. Concluída a apresentação, o sr. Presidente declarou não haver inscritos 
para o uso da palavra, franqueando-a, portanto, ao Sr. Marcos Vicente, 
Subsecretário de Contabilidade. Com a palavra, o Subsecretário Marco 

Antonio Machado aproveitou a oportunidade para se apresentar à 
população guapimiriense, bem como o sr. Marcos Vicente, ressaltando que 
ambos chegaram ao município naquele ano e que faziam parte de um novo 
grupo contratado com o intuito de aumentar as receitas próprias, uma vez 
que o país passava por uma crise que afetou o município e que continuaria 
afetando nos próximos meses em relação à participação no ICMS. Diante 
desse cenário, afirmou que eles estavam trabalhando arduamente, buscando 
novos convênios para acompanhar esses recursos vindos da União e do 
Estado, visando a melhorar o orçamento municipal para o próximo ano. Por 
fim, agradeceu a presença de todos, colocando-lhes à disposição seus 
gabinetes, tanto na parte contábil quanto na de receitas, para quaisquer 
esclarecimentos. Não havendo mais que quisesse fazer uso da palavra, e por 
entender ter sido satisfatório o relatório apresentado, o Sr. Presidente 
encerrou a audiência pública quando eram quinze horas e cinquenta e dois 
minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, Vereador Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos, Presidente da Comissão Permanente de Finanças e 
Orçamento, mandei lavrar a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo 
Sr. Marcos Roberto Moreira Vicente, Subsecretário de Gestão Contábil do 
Município, e pelo Sr. Marco Antonio Machado de Oliveira, Subsecretário de 
Receita do Município. 



 


