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Ata da Reunião Extraordinária e Audiência Pública da Câmara Municipal
de Cachoeira de Minas, realizada em 27 de fevereiro de 2018.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às
dezenove horas, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de
Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, no salão a ela destinado, sob a
presidência do vereador Sr. José Roberto Dionísio. Feita a chamada, verificouse a ausência justificada dos vereadores Srs. José Alexandro da Silva, por
motivos de saúde de seu filho, e Luiz Donizetti Barbosa, por motivos de mal
estado da estrada rural de sua residência. 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, sem retificações. Em seguida, a Sra. Secretária fez a leitura do
ofício nº 054/2018/GAB/PMCM, recebido do Executivo, convocando a Cãmara
Municipal para a realização de Audiência Pública. Na parte destinada à
ORDEM DO DIA, o Sr. Presidente convidou para ocupar a Tribuna e dar início
à Audiência Pública, conforme previsto na Lei Complementar nº 101/2000 –
Lei de Responsabilidade Fiscal, representando o Sr. Prefeito Municipal, a
ilustríssima Srta. Shirlei Maria Machado Castro, responsável pelo Controle
Interno da Prefeitura Municipal. Dando início à 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 terceiro quadrimestre do ano passado, ou seja: de setembro a dezembro
de 2017; informou que, quanto à Receita, no período mencionado, foram
arrecadados R$ 7.509.469,46, correspondendo a 34,38% da receita prevista.
Quanto à evolução da Despesa, no terceiro quadrimestre ficou em R$
8.362.809,46, correspondendo a 36,08% do valor fixado no Orçamento; na
Educação foram aplicados R$ 1.883.941,01, correspondendo a 31,39% da
Receita; na Saúde foram investidos 35,12% da arrecadação, ou seja, R$
1.949.801,41; as despesas com Pessoal e Encargos atingiram o montante de
R$ 3.990.494,67, correspondendo a 53,14% da Receita Corrente Líquida;
quanto à disponibilidade financeira o valor é de R$ 4.672.983,89. A Srta.
Shirlei Maria Machado Castro, apresentou, também, relatório minucioso das
atividades desenvolvidas na área da Saúde, Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, e ainda no setor de Obras. Finalizada a explanação, a Srta. Shirlei se
colocou à disposição para esclarecimentos. Com a palavra, o vereador Sr.
Paulo Dionísio Filho, após agradecer a presença da Srta. Shirlei, e
parabeniza-la pela explanação, relatou que gostaria que o Sr. Prefeito
Municipal participasse, pessoalmente, e acompanhado de seus Secretários,
nas Audiências Públicas, pois os relatórios lidos pela representante do
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Executivo poderiam ser objeto de mais esclarecimentos; que com a presença
do Sr. Prefeito e Secretários, haveria possibilidade de questionamentos sobre
as atividades realizadas, além de permitir esclarecimentos sobre as
prioridades dadas pela Administração. A Srta. Controladora Interna explanou
que, quanto aos relatórios apresentados, embora seja monótona sua
apresentação, o Executivo Municipal segue o que determina a legislação,
sendo esta a forma de apresentação de todo o trabalho que as Secretarias
Municipais realizam. Finalizando, o Sr. Presidente agradeceu a explanação da
Srta. Shirlei e colocou esta Casa Legislativa a disposição. Após agradecer a
presença de todos, o Sr. Presidente comunicou que a próxima reunião
ordinária da Câmara Municipal será no dia 06 de março de 2018 e que a
Ordem do Dia será encaminhada através de ofício. Nada mais havendo a se
tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, do que para constar, eu,
Vera Lúcia Costa e Silva, Secretária, lavrei a presente que, se aprovada será
assinada.

