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Ata da Audiência Pública da Secretaria de Fazenda para Demonstração e Avaliação do 
Cumprimento das Metas Fiscais do 2e Quadrimestre/2019 e Apresentação da LOA 2020

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, 
às lOhOO, na Câmara Municipal de Vinhedo, com a presença dos 
abaixo relacionados, deu-se inicio à Demonstração e Avaliação do 
Cumprimento das Metas Fiscais do 2o Quadrimestre/2019 e ã 
apresentação das metas da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o 
exercicio de 2020. O Presidente da Comissão de Finanças e 
Orçamento da Câmara Municipal, Sr. Vereador Valdir Barreto abriu a 
seção cumprimentando a todos os presentes e ressaltando o objetivo 
e o embasamento legal da seção. Estiveram presentes o Sr. Henrique 
Almeida Ferreira, Sra. Deise de Menezes Gomes, Secretária de 
Fazenda, o Sr. Eduardo Josapha, Controle Interno, o Sr. José 
Carlos Meneghesso, Diretor Contábil, o Sr. Gildo Cantelli, 
Economista, pela Secretaria de Fazenda, e o Sr. Gustavo Cardoso, 
Gerente Contábil da SANEBAVI. O Presidente da Comissão, Sr. 
Vereador Valdir Barreto, se apresentou e agradeceu a todas e a 
todos os presentes, efetuou a leitura do texto previsto no 
Regimento e franqueou a palavra à Sra. Deise. A Sra. Deise 
cumprimentou aos presentes e esclareceu o objetivo de apresentar o 
cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019 e a 
apresentação LOA para 2020, Sra. Deise explicou que o Sr. José 
Carlos vai fazer a leitura dos quadros e apresentar por partes, a 
receita, permanece à disposição para perguntas e vai passando cada 
quadro e abrindo para perguntas ou para dúvidas que tiverem. O Sr. 
José Carlos cumprimentou aos presentes, e deu inicio a 
apresentação; o primeiro slide demonstra o resultado orçamentário, 
chama a atenção para o quadrimestre mas vai direto no acumulado 
onde, de janeiro a agosto, reforçando que refere-se ao segundo 
quadrimestre onde engloba maio, junho, julho e agosto de 2019, 
observa-se no acumulado versus realizado, total da receita 
liquida, 322 milhões 121 mil, um aumento de 64,60 por cento uma 
diferença de 176 milhões e 500 mil, esses números estão em reais,

a demonstração da receita no valor 
esclarece que já arrecadou 29,03% e no 
Carlos continua, explicando que no 
comparando ano de 2018 com 2.019, um 
no total da receita liquida, para o

mil, Sra. Deise comenta 
acumulado no quadrimestre, 
total 64,60%, Sr. José 
quadrimestre consegue ver, 
aumento de 1,16 por cento
quadrimestre, porém no acumulado comparando o ano de 2018 com 2019 
observa-se na receita bruta um acréscimo de 6,14 por cento, 
deduções do Fundeb, 6,10 por cento e um acréscimo de 6,15 por 
cento, com um acumulado de 322 milhões, cento e vinte e um mil, 
comparando com o acumulado de 2018, 303 milhões 447 mil, Sra. 
Deise explica que nesse quadro pode ver o comparativo do total da 
receita liquida que no quadrimesbfie em 2018, arrecadamos 14 
milhões e em 2019, 144 milhões, l̂ |̂ ip por cento a mais comparan






















