
  Ata da 1ª Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento 

(Audiência Pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara 

Municipal de General Salgado, para demonstração e avaliação do 

cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre do exercício de 

2018). 

  Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil 

e dezenove na sala das Comissões, sita na Avenida João Garcia, nº 

941, às 14h00min. reuniu-se nesta Casa de Leis a Comissão de 

Finanças e Orçamento, Presidente, edil Adriano Eugênio Barbosa e os 

membros Robinson Segredi Carlos de Castro; Edemilso Antonio 

Lanfredi, Chefe do Setor Contábil da Contabilidade da Prefeitura 

Municipal de General Salgado; os funcionários desta Câmara 

Municipal senhores Luiz Antonio Lacerda de Carvalho, Márcia 

Mázaro e André Francisco Jordão.  Ato contínuo, o senhor Presidente, 

Vereador Adriano Eugênio Barbosa informou que a referida reunião 

tem a finalidade exclusiva da realização da Audiência Pública da 

Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de General 

Salgado, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas 

fiscais do 3º quadrimestre do exercício de 2018.  A seguir, o senhor 

Presidente, edil Adriano Eugênio Barbosa passou a palavra ao senhor 

Edemilso Antonio Lanfredi o qual apresentou as justificativas da 

realização da audiência, pela qual o senhor Prefeito Municipal 

demonstrará os resultados orçamentários obtidos no 3º quadrimestre 

de 2018, com relação às metas fiscais fixadas pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias.  Cuidou ainda de apresentar aos presentes os relatórios 

que demonstravam a execução orçamentária do 3
o
 quadrimestre de 

2018.  Na seqüência, expôs que as Receitas Orçamentárias 

arrecadadas consolidadas, atingiram a importância de R$ 

46.295.169,69. As Despesas Orçamentárias consolidadas empenhadas 

atingiram a importância de R$ 48.057.137,95 e liquidadas atingiram a 

importância de R$ 45.852.590,03 e pagas à importância de R$ 

40.797.540,55.  Em seguida, foi explicado ainda o que representavam 

tais demonstrativos e qual sua finalidade na avaliação das metas 

governamentais.  Após vários esclarecimentos e explicações cedidos 

pelo senhor Edemilso Antonio Lanfredi, Chefe do Setor Contábil da 

Prefeitura Municipal de General Salgado, o senhor Presidente achou 

desnecessário qualquer outro tipo de questionamento ao mesmo.  Por 

fim, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 



encerada a 7ª Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento do 3º 

quadrimestre do ano de 2018, ás 15h50min.  Para constar, foi lavrada 

a presente ata que após lida vai devidamente assinada pelos presentes.  

Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2019. 
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