
 

Câmara Municipal de Castro 
ESTADO DO PARANÁ 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO   DE 2021 

PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2021. 

 

Aos trinta (30) dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um (2021), nesta 

cidade de Castro, Estado do Paraná, no Plenário da Câmara Municipal, as quatorze (14) 

horas e cinquenta (50) minutos, o Senhor Presidente da Comissão de Finanças e 

Orçamento, Vereador José Otávio Nocera agradeceu a presença do Senhor Emerson 

Fadel Gobbo, Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento 

Urbano e declarou aberta a Audiência Pública para Avaliação do Plano Municipal de 

Metas Fiscais do Executivo Municipal referente ao 2º Quadrimestre de 2021 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 Diário Oficial Eletrônico do Município, número 2321 

(dois mil,  trezentos e vinte e um), em vinte e dois  (22) de Setembro de 2021.  Após 

realizar a abertura da audiência pública o Senhor Presidente da Comissão Permanente 

de Finanças e Orçamento   fez um breve relato sobre o propósito da referida audiência e 

solicitou ao Sr. Emerson Fadel Gobbo, Secretário Municipal de Finanças,  Planejamento 

e Desenvolvimento Urbano que fizesse sua explanação sobre as metas cumpridas e 

apresentasse o relatório referente ao segundo  (2º) Quadrimestre do ano de 2021, de 

todos os setores da Prefeitura Municipal de Castro. Isto feito, o Vereador José Otávio 

Nocera, Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento avaliou  o 

cumprimento das metas fiscais, verificando os limites com as despesas de pessoal e o 

cumprimento dos limites de endividamento do Município. Deixada livre a palavra,  não 

havendo ninguém querendo se manifestar foi agradecida a explanação feita pelo 

Secretário bem como  presença de todos presentes  e  não havendo nada mais a tratar, 

foi encerrada a presente Audiência Pública e lavrada sua respectiva ata, que vai 

devidamente assinada. 

 

 

Emerson Fadel Gobbo 

Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano 

 

 

 

 

José Otávio Nocera 

Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento 

 


