
ATA Nº 739 DA AUDIÊNCIA PÚBLICA LEGISLATIVA PPA – PLANO PLURIANUAL 

2022/2025, DA 8ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2021. Aos 

vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, o 

Presidente Adriano iniciou a Audiência Pública Legislativa para tratar sobre o Plano 

Plurianual  2022/2025, saudando a presença dos colegas vereadores, do prefeito, 

vice-prefeito, secretários municipais e internautas da página do facebook da Câmara 

de Vereadores, além do contador Sandro, responsável por explanar o planejamento 

das ações do governo municipal. De imediato o servidor Sandro iniciou a 

apresentação do Plano Plurianual, estabelecendo os objetivos e metas dos programas 

da administração, expondo os ciclos do planejamento que vai da elaboração até a 

execução final. Informou a estimativa da receita com base nas receitas de 2018 á 

2021. Relatou brevemente o programa e ações de cada orgão municipal. No tocante 

ao programa Abastecimento Comunitário de Água o vereador Marcelo argumentou 

quanto aos valores destinados, onde na oportunidade a secretária da administração 

Jéssica Giacometti e o prefeito municipal Roque, declararam que o orçamento pode 

ser ajustado conforme a demanda existente, além da reserva de contingência, 

conforme complementou o contador Sandro. Aberto espaço para colocações todos 

afirmaram que as informações foram resumidamente apresentadas. O vice-prefeito 

Gerso, manifestou a importância do projeto e as ações de cada secretaria. O prefeito 

Roque abordou a importância da Casa Legislativa para aprovar o projeto do PPA. 

Declarou a importância de se investir no município a fim de melhorar o quadro social e 

economico da cidade. Por fim, o presidente Adriano agradeceu a presença de todos, 

informou que o material está disponível no site legislativo e encerrou a sessão 

convidando todos para a sessão ordinária. Não havendo mais nada a declarar, foi 

lavrada a presente ata que após conhecimento do conteúdo pelos presentes será 

assinada.  


