
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ 

Edifício Vergínio Holtz 
 

Rua XV de Novembro, 83 - Centro - CEP 18460-000 Fone/Fax (15) 3532-8000 – CNPJ/MF 46.634.390/0001-52 

 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO 

EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ITARARÉ 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, no 

Edifício da Câmara Municipal de Itararé, sito a rua São Pedro nº 885, conforme chamada 

publicada em 11 de maio do ano de dois mil e vinte e dois, através da respectiva imprensa 

oficial do município, edição 1049, página quatorze, para exporem em Audiência Pública, 

em cumprimento ao art. Nono, parágrafo quarto da Lei de Responsabilidade Fiscal, os 

dados referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de dois mil e vinte e dois. Após 

a recepção dos participantes e os mesmos assinarem a lista de presença em anexo, Sr. 

Felipe Rodrigues Guimarães representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, que 

iniciou a apresentação explicando sobre as ações da referida secretaria, em seguida o 

Sr. Marcelo Coquemala deus sequência explicando sobre as receitas arrecadadas, que 

totalizaram cinquenta e um milhões, cento e vinte e um mil, cento e cinquenta e três reais 

e setenta centavos. Demonstrou as despesas realizadas por secretaria e coordenadoria 

totalizando quarenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e 

dezessete reais e cinquenta e oito centavos. As despesas com pessoal em relação a 

receita líquida, apresentou um total de sessenta e oito milhões, trezentos e oitenta e um 

mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos. Os restos a pagar pagos 

no exercício em análise somam quatro milhões, noventa e oito mil, cento e sessenta e 

um reais e setenta e um centavos. As receitas de impostos e transferências somam trinta 

e quatro milhões, dezessete mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove 

centavos, onde vinte e quatro por centos e vinte e oito décimos foi aplicado na educação, 

e a receita de quarenta milhões, quatrocentos e nove mil, novecentos e trinta e um reais 

e sessenta e quatro centavos, onde o percentual de aplicação em saúde foi de vinte e 

dois por cento e cinquenta e dois décimos. Findada as apresentações o Sr. Marcelo 

Coquemala agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a audiência. Nada mais 

havendo a tratar, subscrevo esta ata que vem anexada junto a ela à lista de presença. 

Itararé, 25 de Maio de 2022. 




