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ADMINISTRAÇÃO PRESTA CONTAS COM AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 3º
QUADRIMESTRE DE 2018

A Prefeitura de Medianeira apresentou na noite desta quarta-feira (27), no Plenário da Câmara Municipal,

audiência pública de prestação de contas referente ao 3º quadrimestre do exercício �nanceiro de 2019. Na

ocasião também foram apresentadas as ações realizadas pela Secretária Municipal de Assistência Social. As

audiências atendem o §4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101, que dispõe sobre a Lei de Responsabilidade

Fiscal.

A abertura dos trabalhos foi realizada pelo vereador e presidente da Comissão de Finanças da Casa, Pedro

Seffrin. O ato foi prestigiado pelos vereadores Valdecir Fernandes, Antonio França, Aristeu Elias Ribeiro,

Sebastião Antonio e Valdir de Oliveira; da secretária de Educação e Cultura, Clair Rugeri, alunos do curso de

Direito da Faculdade UDC Medianeira, professores Juliana Fioreze e David Hermes Depiné e comunidade.

Os dados �nanceiros, atendimentos e atividades realizadas no último quadriênio de 2018 foram apresentados

pela coordenadora do Creas, Silvia Sangaletti. Posteriormente, foi a vez do controlador geral do Município,

Aguinaldo Bodanese, apresentar o relatório de avaliação do cumprimento das Metas Fiscais para o período.

Conforme destacado pelo controlador, somado aos quadrimestres anteriores, a receita líquida no ano de 2018

foi de R$ 136,5 milhões. Enquanto que as despesas empenhadas foram de 129 milhões, ou seja, 94,56% dos

recursos disponíveis. O investimento na área da Saúde foi de 24,71% deste valor, enquanto com a Educação,

foram aplicados 28,15% dos recursos.

Os slides de apresentação sobre o Cumprimento de Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2018 poderão ser lidos

na íntegra clicando AQUI.
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27/02/2019

Em entrevista,
presidente fala sobre
trabalhos na Câmara e
expectativas sobre sua
gestão

27/02/2019

Matérias em caráter de
urgência do Executivo
passam em segundo
turno

27/02/2019

Legislativo prestigia
inauguração de mini
arena esportiva no
Poliesportivo Teotônio
Vilela

26/02/2019

Câmara realiza
Extraordinária para
deliberar matérias do
Executivo em caráter de
urgência

26/02/2019

Vereadores aprovam
matérias que tramitaram
na pauta da segunda
sessão ordinária

  VEJA TODAS NOTÍCIAS



CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRACÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRACÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

Medianeira, 28 de Fevereiro de 2019Medianeira, 28 de Fevereiro de 2019Medianeira, 28 de Fevereiro de 2019 FAÇA SUA BUSCA 

DIÁRIO ELETRÔNICO DIÁRIO ELETRÔNICO DIÁRIO ELETRÔNICO  PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  ACESSO À INFORMAÇÃO ACESSO À INFORMAÇÃO ACESSO À INFORMAÇÃO  A-A-A- AAA

http://camaramedianeira.pr.gov.br/
http://camaramedianeira.pr.gov.br/historia
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticias
http://camaramedianeira.pr.gov.br/mesa-diretora
http://camaramedianeira.pr.gov.br/vereadores
javascript:void(0)
http://camaramedianeira.pr.gov.br/controle-interno
http://camaramedianeira.pr.gov.br/processo-legislativo
http://camaramedianeira.pr.gov.br/contato
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&u=http%3A%2F%2Fcamaramedianeira.pr.gov.br%2Fnoticia%2F962%2Fadministracao-presta-contas-com-avaliacao-das-metas-fiscais-do-3-quadrimestre-de-2018&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://camaramedianeira.pr.gov.br/images/news/large/administraoprestacontas1.jpg
http://camaramedianeira.pr.gov.br/detalhes-fotos/27/administracao-presta-contas-com-avaliacao-das-metas-fiscais-do-3-quadrimestre-de-2018
http://camaramedianeira.pr.gov.br/images/news/large/img-26091.jpg
http://camaramedianeira.pr.gov.br/images/news/large/img-26081.jpg
http://camaramedianeira.pr.gov.br/images/news/large/img-26061.jpg
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticia/961/em-entrevista-presidente-fala-sobre-trabalhos-na-camara-e-expectativas-sobre-sua-gestao
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticia/961/em-entrevista-presidente-fala-sobre-trabalhos-na-camara-e-expectativas-sobre-sua-gestao
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticia/960/materias-em-carater-de-urgencia-do-executivo-passam-em-segundo-turno
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticia/960/materias-em-carater-de-urgencia-do-executivo-passam-em-segundo-turno
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticia/959/legislativo-prestigia-inauguracao-de-mini-arena-esportiva-no-poliesportivo-teotonio-vilela
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticia/959/legislativo-prestigia-inauguracao-de-mini-arena-esportiva-no-poliesportivo-teotonio-vilela
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticia/958/camara-realiza-extraordinaria-para-deliberar-materias-do-executivo-em-carater-de-urgencia
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticia/958/camara-realiza-extraordinaria-para-deliberar-materias-do-executivo-em-carater-de-urgencia
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticia/957/vereadores-aprovam-materias-que-tramitaram-na-pauta-da-segunda-sessao-ordinaria
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticia/957/vereadores-aprovam-materias-que-tramitaram-na-pauta-da-segunda-sessao-ordinaria
http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticias
http://camaramedianeira.pr.gov.br/
http://www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#medianeira
http://camaramedianeira.pr.gov.br/portal-transparencia
http://camaramedianeira.pr.gov.br/contato


28/02/2019 Administração presta contas com avaliação das - Câmara de Vereadores - Medianeira / PR

http://camaramedianeira.pr.gov.br/noticia/962/administracao-presta-contas-com-avaliacao-das-metas-fiscais-do-3-quadrimestre-de-2018 2/2

PALAVRA DO PRESIDENTE
Valdecir Fernandes (PSDB)

Presidir a Câmara de Medianeira é uma grande honra. Fui
reeleito vereador com a missão de representar a
população de nossa cidade de maneira ética,
transparente, com respeito às leis e à Constituição e,
exatamente desta forma, cumprirei a nobre função à
frente do Legislativo. Ao participar das tomadas de
decisões de nosso município, estamos construindo a
história, deixando um importante legado às gerações
futuras que esperam de nós honestidade e
responsabilidade. Portanto, vamos trabalhar pelo bem
comum, pela democracia e por uma sociedade com mais
oportunidades a todos!

LINKS ÚTEIS

Diário O�cial da União

Portal da Legislação - Planalto

Diário O�cial do Estado do Paraná

Portal da Legislação - Estado do Paraná

Diário O�cial do Município de Medianeira

Portal da Legislação - Município de
Medianeira

Licitações Municipais - Mural de Licitações

Associação de Câmaras e Vereadores do
Oeste do Paraná



















    


Av. José Calegari, 300

85884 - 000, Ipê, Medianeira - PR

cmmtransparencia@gmail.com

 (45) 3264.2475


Horário normal de atendimento:

8:00  às  12:00  e  das  13:30  às  17:30 
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