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Ata da Reunião Extraordinária e Audiência Pública realizada em 28 de fevereiro de 2022.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, atendendo a
convocação do Chefe do Executivo Municipal, feita através do ofício 042/2022, reuniu-se extraordinariamente a
Câmara Municipal de Cachoeira de Minas, Estado de Minas Gerais, no salão a ela destinado, sob a Presidência
da vereadora Sra. Ciomara do Prado Oliveira Sena. Feita a chamada, verificou-se a ausência do vereador Sr.
Oscar Severiano, que não pode comparecer na reunião por motivos justificados. Havendo, portanto, número
regimental, a Sra. 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, com a seguinte retificação: os vereadores Srs.
Alecsander Augusto Pereira e Carlos Raymundo de Rezende solicitaram a retificação quanto aos votos favoráveis
à Indicação nº 02/2022, de autoria do vereador Sr. Ivanildo Teixeira, solicitando que o Sr. Prefeito estude a
possibilidade de transformar a Rua Otávio Rocha, em frente ao Ginásio Poliesportivo, em um calçadão,
interligando o Centro Esportivo do “Paineirão” com o Ginásio Poliesportivo, foi aprovada por seis votos, sendo
contrários à sua aprovação os vereadores Srs. Alecsander Augusto Pereira e Carlos Raymundo de Rezende. Na
parte destinada à ORDEM DO DIA, dando início à Audiência Pública, a Sra. Presidente convidou para ocupar a
Tribuna, representando o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a Srta. Jessica Barbosa Pereira, assessora
do Controle Interno da Câmara Municipal que, dando início à explanação, informou que quanto às finanças
municipais, a Receita do Município, no segundo semestre do ano 2021, foi de R$ 21.890.917,62, correspondendo
a 73,18%, da receita prevista; quanto à Despesa, no segundo semestre de 2021, ficou em R$ 18.262.945,47
correspondendo a 67,58% do valor fixado no Orçamento; na Educação foram investidos R$ 3.971.008,05,
correspondendo a 25,69% da Receita; na Saúde foram aplicados 26,78% da arrecadação, ou seja R$
3.805.058,03; a despesa com Pessoal e Encargos, foram aplicados R$ 10.357.789,00, correspondendo a 49,70%
da Receita Corrente Líquida; quanto à disponibilidade financeira o valor é de R$ 20.143.273,42. Após a
explanação e esclarecimentos da Srta. Srta. Jessica Barbosa Pereira, Assessora do Controle Interno, a Sra.
Presidente agradeceu sua presença, colocando esta Casa à sua disposição, e comunicou aos Srs. Vereadores
que a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal ocorrerá no dia 01 de março do corrente ano, cuja ordem do
dia já foi comunicada através de ofício. Nada mais havendo a se tratar, a Sra. Presidente declarou encerrada a
sessão, do que para constar, eu, Alecsander Augusto Pereira, Secretário, lavrei a presente que, se aprovada será
assinada.
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