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ATA DA AUDIENCIA PUBLICA DO 2º (SEGUNDO) 

QUADRIMESTRE/2021 

 

Ata da Audiência Pública para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 

do 2º (Segundo) Quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um, realizada 

no dia 28/09/2021 (vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e 

vinte e um), às 08:30 (oito horas e trinta minutos), na Sala de Sessões da 

Câmara Municipal de Pato Bragado - Paraná, localizado na avenida Willy 

Barth, nº 2889, nesta cidade, realizou-se a Audiência Pública, de acordo 

com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Edital de Audiência Pública, foi 

devidamente publicado  no “Diário Oficial do Município” eletrônico no dia, 

21/09/21, e no “Jornal O Presente” no dia 24/09/21, bem como no “Portal 

de Transparecia” da Câmara Municipal. Os trabalhos foram abertos pelo 

Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Vereador 

Dante Conrado Mundt, dando as boas-vindas a todos os presentes, e 

também a todas as pessoas que estavam assistindo via focebook, 

informando a todos que o Edital de Convocação para a referida Audiência 

Pública foi devidamente publicada para conhecimento público, declarando 

aberta a Audiência Pública, passando a palavra para o representante do 

Poder Executivo Municipal,  Senhor Irineu Domerski Siqueira, contador 

efetivo do Município. Inicialmente o representante deu as boas-vindas a 

todas as pessoas presentes na Audiência e as que estiveram assistindo via 

focebook, fazendo em seguida apresentação das prestação de contas das 

metas fiscais do Primeiro Quadrimestre, fez uma ampla demonstração e 

avaliação do cumprimento das metas fiscais. Após o representante do 

Setor de Contabilidade passou a apresentar os dados relativos à Prestação 

de Contas do 2º (Segundo) Quadrimestre/2021, explanando sobre todas 

as Secretarias de responsabilidade pública, sobre as Receitas e Despesas, 

se colocando à disposição de todos para dirimir as dúvidas. E nada mais 
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havendo a tratar, O Presidente da Comissão agradeceu a explanação do 

represente do Poder Executivo, Servidor Irineu Siqueira, e, após as 

palavras do Prefeito Municipal, Senhor Leomar Rohden declarou encerrada 

a Audiência Pública. Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente 

ata, que após lida, vai assinada pelo   Presidente da Comissão de Finanças 

e Orçamento.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

 

Dante Conrado Mundt 

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 

 
Cleonice Schirmer Strenske 

Membro da Comissão de Finanças e Orçamento 
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