
A ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2.015. 

PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO 3º 

QUADRIMESTRE DE 2.015. 

 

 

 Aos vinte e cinco (25) dias do mês de Fevereiro, do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de 

Castro, Estado do Paraná, na Sala das Sessões da Câmara Municipal, as dezoito (18) horas () minutos, 

perante a Comissão de Finanças e Orçamento, sob a presidência do Vereador Antonio Sirlei Alves da 

Silva, Presidente da Comissão, foi declarada aberta a Audiência Pública, de acordo com o que 

determina a Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, em seu artigo 9º, § 4º, e conforme edital 

publicado no Boletim Informativo do Município, número (), em //2015. O Presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento concedeu a palavra ao Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Pública, 

Marcos Roberto Pusch Bertolini, o qual passou às mãos do Presidente da referida Comissão, o 

relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido da Execução Orçamentária. A seguir fez uso da 

palavra este Secretário, fazendo uma explanação sobre as metas cumpridas e apresentando relatório 

referente ao terceiro (3º) quadrimestre do ano de 2.014, de todos os setores da Prefeitura. Tendo o 

Secretário mencionado que a percentagem de capital aplicado pelo Município no tocante à Educação 

foi o valor de () por cento. Já no tocante à Saúde a percentagem de capital aplicado foi o valor de () e 

com relação aos Gastos com Pessoal, o valor que o Município atingiu foi o valor de () por cento. Após 

a explanação feita pelo Secretário, a Comissão de Finanças e Orçamento avaliou o cumprimento das 

metas fiscais, verificando os limites com as despesas de pessoal e do cumprimento dos limites de 

endividamento do Município. Deixada a palavra aos Vereadores, fizeram uso da mesma os 

Vereadores. Não havendo Vereador ou pessoas presentes na assistência querendo manifestar-se, o 

Senhor Presidente agradeceu a presença e a explanação feita pelo Secretário, bem como a presença dos 

Vereadores e, não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a presente Audiência Pública e lavrada 

sua respectiva ata, que vai devidamente assinada. 
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