
Ata de audiência pública para discutir e elaborar o Plano Plurianual, para os anos de 

2022 a 2025 e elaborar as diretrizes orçamentárias – LDO e ainda orçamento – LOA,  

para o exercício de 2022. Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

vinte e um, de forma on line, por meio de live no facebook, e algumas pessoas 

fisicamente no auditório da Câmara Municipal, dando inicio às nove horas e vinte e 

três minutos, pela cerimonialista Senhora Rose de Camargo, que compõe a mesa com 

o representante legal do Prefeito Excelentíssimo Senhor José Alves Pereira, na pessoa 

do Senhor Isaias Rossmann,  vereadoras Jucileia Alves da Silva de Oliveira  e Tatiane 

Alves Cardoso, Secretários Municipais, e a presença de gerentes dos programas do 

Plano Plurianual, e, outros presentes de acordo com a lista de presença que segue em 

anexo a esta ata; inicia-se com o hino nacional, e logo, o representante legal do 

Prefeito, Senhor Isaias Rossmann, faz abertura e menciona sobre as definições dos 

instrumentos de Planejamento, PPA, LDO e LOA, após, a vereadora Tatiane, representa 

os vereadores e menciona sobre a importância da interação entre o executivo e 

legislativo, e a participação dos cidadãos nas audiências públicas, a seguir a chefe de 

Departamento de Planejamento, Senhora Ilda de Oliveira Abreu Silva, faz a explanação 

de como foi feito a articulação para a população participar, explicando que foi 

elaborado uma enquete para os cidadãos responder e ela passa os resultados da 

consulta pública definida pelo Decreto n. 5.398/PMMA/2021, de 13/07/2021, registra 

que foi convidado a população em geral, por meio de carro de som, foi publicado 

edital de convocação, anexo do decreto supramencionado, no portal transparência e 

no site da prefeitura, no dia 14/07/2021, convidando a população para participar de 

forma on line pelo facebook da Prefeitura, e foi convidado também os vereadores pelo 

wat zap, e nos grupos da Prefeitura, foi apresentado também, o escopo de vários 

programas finalísticos como propostas para colocar no Plano Plurianual, e não houve 

nenhum questionamento, nem opiniões, nem propostas da população para inserção 

ou exclusão de algum programa no Plano Plurianual, foi apresentado o levantamento 

das receitas, a distribuição de valores constitucionais, como por exemplo as propostas 

para aplicar na saúde, dentro do limite legal, e, para a educação o limite legal,  visando 

cobrir toda a folha de pagamento de pessoal, fechando assim o valor total para o ano 

sem desfalque, destacou também sobre o valor do limite de 7% das receitas vinculadas 

para o Legislativo, e assim, inicia as apresentações das propostas das unidades 

orçamentárias, e após apresentação de todos, não houve propostas por parte da 

comunidade, então foi ressaltado para a população que participem da gestão pública, 

sabendo que o poder emana do povo, e que a participação popular é muito 

importante no processo de elaboração dos instrumentos de planejamento, o que 

regulamenta a Lei n. 10257, de 10/07/2001, artigo 44, esta lei trata de diretrizes gerais 

da politica urbana, convidando a sociedade para participar de audiências e consultas 

públicas para elaborar as propostas do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentaria Anual. Logo após toda apresentação de todos os 

Secretários Municipais e seus respectivos gerentes, foi considerado como propostas 

somente os resultados da enquete realizada on line pelo site da prefeitura, o que fez 

parte inserida no Plano Plurianual para os próximos quatro anos, desta forma, 

encerrou a audiência publica às onze horas e vinte um minutos, transmitido pelo 



Facebook no endereço eletrônico: 

https://www.facebook.com/andreazza.andreazza.904/videos/259300926038111, por 

causa das regras exigidas pelos governos em função da pandemia, obedecendo assim o 

uso de mascaras e álcool em gel, fazendo jus a participação de poucas pessoas no 

auditório, porem, com a apresentação das propostas de governo, abrindo para a 

população a oportunidade de interagir pelo Facebook ou pelo watt zap 069 

999438383. Segue lista de presença e lista de curtidas e participações no chat, como 

também resultados da enquete supramencionada. 

https://www.facebook.com/andreazza.andreazza.904/videos/259300926038111

