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Ata da Reunião Extraordinária de Audiência Pública da Câmara Municipal
de Cachoeira de Minas, realizada em 25 de setembro de 2018.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às
dezenove horas, reuniu-se extraordinariamente, atendendo a convocação do
Chefe do Executivo Municipal, conforme Ofício nº 260/2018, do Gabinete do
Prefeito, no salão a ela destinado, sob a presidência do vereador Sr. José
Roberto Dionísio. Feita a chamada, 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 seis votos, com abstenção dos votos da Sra.
Marcelha Regina Figueiredo Matos e Vera Lúcia Costa e Silva, com a seguinte
retificação: o vereador Sr. Diogo Augusto Aparecido Ribeiro requereu a
retificação da ata para complementação de suas palavras em questão do Projeto
de Lei nº 21/2018, que a obrigação do mesmo é representar os munícipes nesta
Casa Legislativa. Retifica ainda a aprovação do Requerimento nº 27/2018, foi
aprovado por 5 votos, sendo contrário o vereador Sr. Paulo Dionísio Filho. Em
seguida, a Sra. Secretária fez a leitura dos ofícios recebidos do Executivo. Em
seguida, o Sr. Presidente convidou para ocupar a Tribuna e dar início à
Audiência Pública, representando o Sr. Prefeito Municipal, sendo nomeados os
Srs. Dirceu D’Angelo Júnior responsável pelo Setor Finanças e Shirley Maria
Machado responsável pelo Controle Interno, para fazer a explanação da
Audiência Pública. Dando início a Audiência Pública a Srta. Shirlei Maria
Machado Castro informou que esta audiência tem o objetivo de prestar as
informações quanto às atividades desenvolvidas pela Administração no segundo
quadrimestre do ano 2018, ou seja: de maio a agosto de 2018, informou que,
quanto à Receita, no período mencionado, foram arrecadados R$ 8.934.575,28,
correspondendo a 36,87% da receita prevista. Quanto à evolução da Despesa,
no segundo quadrimestre ficou em R$ 8.934.575,28, correspondendo a 36.87%
do valor fixado no Orçamento; na Educação foram aplicados R$ 2.088.192,20,
correspondendo a 31,19% da Receita; na Saúde foram investidos 28,31% da
arrecadação, ou seja, R$ 1.762.167,25; as despesas com Pessoal e Encargos
atingiram o montante de R$ 3.958.088,31, correspondendo a 47,56% da Receita
Corrente Líquida; do resultado primário foi valor de R$ 2.082.290,22; quanto à
disponibilidade financeira o valor é de R$ 5.592.725,04. Finalizada a explanação,
da Senhorita Shirlei Maria Machado Castro, o Sr. Dirceu D’Angelo de Faria
Júnior, fez a explanação com a apresentação dos dados informados pela
Senhorita Shirlei. Finalizando a explanação os Srs. Dirceu E Shirlei, colocou a
disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Que caso
persistam dúvidas, que está à disposição, juntamente com os demais colegas da
Prefeitura Municipal, bem como o Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Dirceu
D’Angelo de Faria, para esclarecer eventuais dúvidas bem como prestar outras
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informações, se colocando à disposição e agradecendo a todos. O Sr. Presidente
agradeceu a presença da Srta. Shirlei Maria Machado Castro e do Dirceu
D’Angelo de faria Júnior e colocou esta Casa a disposição. Após agradecer a
presença de todos, o Sr. Presidente comunicou que a próxima reunião ordinária
da Câmara Municipal será no dia 02 de outubro de 2018 e que a ordem do dia
será encaminhada através de ofício. Nada havendo mais a se tratar, o Sr.
Presidente declarou encerrada a reunião, do que para constar, eu, Marcelha
Regina Figueiredo Matos, Secretária, lavrei a presente que, se aprovada será
assinada.

