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"ATA DA 23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS, REALIZADA EM 19
DE JULHO DE 2021"
Aos dezenove dias do mês de julho de 2021, às dezenove horas, reuniu-se extraordinariamente a Câmara
Municipal de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, de acordo com a solicitação do Sr. Prefeito Municipal
Ofício nº 168/2021/GAB/PMCM, no salão a ela destinado, sob a presidência do vereador Sr. Alecsander Augusto
Pereira. Feita a chamada, verificou-se a ausência do Ver. Sr. Leonardo da Silva Gonçalves, que justificou sua
ausência por motivo de saúde. 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 sete
votos. Em seguida, o Sr. Presidente comunicou que seria realizada a Audiência Pública, para apresentação de
relatórios referentes ao primeiro semestre do ano de 2021, 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 Pública o Sr. Thalles Van Basten Fernandes, Assessor do
Controle Interno da Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas que informaram que esta audiência tem o objetivo
de prestar as informações quanto às atividades desenvolvidas pela Administração no primeiro semestre de 2021,
ou seja: de janeiro a junho se 2021; informaram que, quanto à Receita, no período mencionado, foram
arrecadados R$ 17.527.977,49, correspondendo a 58,52% da receita prevista; Quanto à evolução da Despesa, no
primeiro semestre ficou em R$ 17.527.977,49, correspondendo a 58,52% do valor fixado no Orçamento; na
Educação foram aplicados R$ 3.192.771,04, correspondendo a 23,11% da Receita; na Saúde foram investidos
21,19%, da arrecadação, ou seja, R$ 2.927.817,86; as despesas com Pessoal e Encargos atingiram o montante
de R$ 6.920.749,41, correspondendo a 40,52% da Receita Corrente Líquida; o resultado primário ficou no importe
de R$ 5.186.547,48; quanto à disponibilidade financeira o valor é de R$ 16.292.127,94. Após finalizadas as
explanações o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Sr. Dirceu D’Angelo de Faria Júnior, Secretário de
Administração e Finanças. 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 dois de março de dois mil e vinte e
um, e a ordem do dia será encaminhada através de ofício. Em seguida, o Sr. Presidente declarou encerrada a
reunião, do que para constar, eu Ciomara do Prado Oliveira Sena, Secretário, lavrei a presente que, se aprovada
será assinada.
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