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ATA DA DA AUDCÈNC1A PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DA LEI DOPLANO 
PLURIANUAL PPA - PARA O PERÍODO DE 2022 a 2025. 

Aos trinta dias do mês de agosto de 2021,  its  I 91-100miii horas, no prédioda Funadacdo 

Cultural de Serrana, situado à Rua Barão do Rio Branco, a° 339 na presença dos responsáveis 

dos Setores da Prefeitura e demais presentes, que constarão na Iistade presença da audiência 

pública. Para dar atendimento à legislação pertinente, a Prefeitura Municipal de Serraria, realiza 

Audiência Pública para elaboração da Lcido Plano Plurianuai PPA - para o  period()  de 2.022 a 

202$ — que  tern  como objetivo demonstrar os programas, metas, objetivos e respectivas projeções 

do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025. 0 Edital de realização da Audiência 

foi publicado no Diário Oficial do Municipio e veiculaçao de carro de som e afixadas nos 

locais de costume, cópias do edital, para ampliara a participação da população foi elaborado 

formui ari o 	para 	envio 	de 	sugestões 	através 	do 	googie 	forms  

https ://forms.g1 en/16 Li  kJ  oyn Vir BVKI-3sb6 objetivando apresentação e coleta de sugestões no 

tocante aos programas, objetivos e metas às ações que irão compor. Iniciando a audiência a 

Senhor Samuel de Carvalho explicou que a audiência Oblicavisa proporcionar a transparência 

da gestão fiscal do Município e incrementar a participação popular nos projetos da administração 

municipal. Ato continuo o Sr Leandro Ferreira do Nascimento Iniciou a apresentação  corn  a leitura 

do anteprojeto do Piano Plurianital para 2022 a 2025 aos presentes principalmente aos chefes 

de setores, foi solicitado que caso algum dos presentes tenha sugestões para aprimorar o 

atendimento A. população que colocasse suas ideias. Primeiramente foi realizada a explanação 

do PPA, com detalhamento de seus principais aspectos administrativos que servirão de 

sustentação na ciaboraçâoda LOA. A Peça Orçamentária — PPA apresentada na Audiência e 

seus anexos estabelecem as despesas de capital, as despesas com manutenção delas 

decorrentes, e os programas de ação continuada, expressas DOS Anexos E II,  Hi en/  da 

Lei,  corn  prioridade para: 

• Ações governamentais dirigidas ao setor de Educação e Cultura, pianejadas 

para alcançar os melhores resultados finais de redução do absentcismo do ahmato e 

proporcionar melhores condições de ensino no Município. 

• Ações governamentais destinadas a garantir aos munícipes serviços ligados 

ao atendimento na irra 	Saúde, compatíveis  corn  as necessidades da 

população municipal. 

• Realizar campanhas destinadas â. solução de problemas sociais de natureza 

cíclica ou continua, integrados aos programas do Governo do Estado e --loGoverno 

Federal, inclusive os destinados à habitação popular aos munícipes 
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de baixa renda, incrementando ações destinadas ao desenvolvimento socioecOffraif,10 

do Município,  corn  objetivos de diminuição do desemprego e melhoria da diStribuicAo de 

renda. Os Anexos I 41 - Ill e IV representam, respectivamente: 

• Anexo I Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; 

• Anexo  ii— Descried° dog  Ptogramas Governamentais, Metas e Custos; 

• Anexo  III—  Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa 

Governamental; 

• Anexo IV --- Estrutura dos órgãos, Unidades Oromentitrias e Unidades Executoras, 

Em seguida, foi dado espaço aos presentes para perguntas e esclarecimentos julgados 

necessários, houve algumas indagações que foram esclarecidos pelos responsáveis das áreas 

que se referiam. Em seguida foram apresentados e lidos todos os anexos que fazem parte da 

presente Lei  corn  vários esclarecimentos que foram surgindo ao decorrer da apresentação. Foi 

informado que na audiência da LOA- Lei Orçamentária Anuaipara 2022 os anexos serão 

mais detalhados com maior facilidade para se entender, surgiram muitas perguntas, e 

principalmente solicitação da inclusto no organagruma do PPA do conselho Municipal do 

Direitoda da Mulher. A.pásos esclarecimentos das dúvidas que surgiram foi dito também que 

em caso de mudanças ou alterações de projetos ou novos projetos e atividades será necessário 

encaminhar ao Legislativo as Leis necessárias e deve atender todo o trâmite Legal. Em 

seguida, foi encerrada a sessão da Audiência Pública e lavrada a presente ata. Os 

presentes assinam a lista de presença ao ato, que faz parte integrantedesta ata. 
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USIA  DE PRESENÇA 
AT DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DA LEI DOPLANO 

PLURIANUAL PPA PARA O PERÍODO DE 2022 a 2025. 
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