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Ata da Reunião Extraordinária e Audiência Pública da Câmara Municipal de
Cachoeira de Minas, realizada no dia 29 de setembro de 2020.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às
dezenove horas, reuniu-se extraordinariamente atendendo a convocação do Chefe
do Executivo Municipal, feita através do ofício n° 190/2029/GAB/PMCM, a Câmara
Municipal de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, no salão a ela destinado,
sob a presidência do vereador Sr. Paulo Dionísio Filho. Feita a chamada, verificouse a presença de todos os vereadores. Havendo, portanto, número regimental, o Sr.
Presidente declarou aberta a sessão e convidou a todos para as orações de
costume. Lida a ata da reunião anterior, a mesma foi aprovada por oito votos, sem
retificações. Em seguida, o Sr. Secretário fez a leitura dos ofícios recebidos do
Executivo e das proposições a darem entrada na referida sessão, sendo: Projeto de
Lei nº 19/2020, de autoria do Executivo, que cria o Fundo Municipal de Saneamento
Básico - FMSB; Projeto de Lei nº 20/2020, do Executivo, que autoriza a concessão
de Subvenções Sociais, Auxílios e Contribuições; Projeto de Lei nº 21/2020, do
Executivo, que altera a Lei Municipal nº 2.573 de 22/07/2019, Lei de Diretrizes
Orçamentárias -LDO 2020; Projeto de Lei nº 22/2020, de autoria do Executivo, que
altera a Lei Municipal nº 2.603/2020, que dispõe sobre as Diretrizes para a
Elaboração da proposta Orçamentária de 2021; Projeto de Lei nº 23/2020, do
Executivo, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cachoeira de
Minas para Exercício Financeiro de 2021. Na parte destinada à ORDEM DO DIA,
conforme convocação do Sr. Prefeito Municipal, o Sr. Presidente comunicou que
seria realizada a Audiência Pública, para apresentação dos relatórios referentes ao
segundo quadrimestre do ano de 2020, conforme disposto no parágrafo 4° do artigo
9° da lei Complementar n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Dando início
à Audiência Pública, o Sr. Presidente convidou para ocupar a Tribuna e dar início à
Audiência o Sr. Dirceu D’Angelo de Faria Júnior, Secretário Municipal de
Administração e Finanças da Prefeitura, que informou que esta audiência tem o
objetivo de prestar as informações quanto às atividades desenvolvidas pela
Administração Municipal no segundo quadrimestre do ano 2020, ou seja: de maio a
agosto de 2020; informou que, quanto à Receita, no período mencionado, foram
arrecadados R$ 11.204.489,49, correspondendo a 38,87% da receita prevista;
quanto à evolução da Despesa, no segundo quadrimestre ficou em R$ 6.993.247,48
correspondendo a 26,25% do valor fixado no Orçamento; na Educação foram
aplicados R$ 1.383.809,12, correspondendo a 21,26% da Receita; na Saúde foram
investidos 29,11%, da arrecadação, ou seja, R$ 1.746.934,99; as despesas com
Pessoal e Encargos atingiram o montante de R$ 3.972.413,12, correspondendo a
35,45% da Receita Corrente Líquida; o resultado primário ficou no importe de R$
22.854.286,94; quanto à disponibilidade financeira o valor é de R$ 12.564.239,50.
Após finalizada a explanação o Sr. Presidente comunicou que as atividades
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desenvolvidas por cada Secretaria consta de documentos cujas cópias foram
encaminhadas para cada vereador e, em seguida, agradeceu a presença dos Sr.
Dirceu D’Angelo de Faria Júnior, Secretário de Administração e Finanças, colocando
esta Casa Legislativa à inteira disposição. Nada mais havendo a se tratar, o Sr.
Presidente, após agradecer a presença de todos, comunicou que a próxima reunião
ordinária da Câmara Municipal será no dia 06 de outubro de 2020, e a ordem do dia
será encaminhada através de ofício. Logo depois, o Sr. Presidente declarou
encerrada a reunião, do que para constar, eu Diogo Augusto Aparecido Ribeiro,
Secretário, lavrei a presente que, se aprovada será assinada.

