
ATA Nº 059/202021 - Audiência Pública, fase de elaboração do 
Plano Plurianual – PPA, período 2022 a 2025. Ao primeiro dia do 
mês de junho de dois mil e vinte e um, as quatorze horas e trinta 
minutos no Plenário do Legislativo Municipal, foi realizada a 
audiência pública fase de elaboração do PPA, quadriênio 2022 a 
2025. Dentre os presentes estavam, o prefeito municipal Edegar 
Jose Bernardi, o secretário de Governo Francisco Souza, o 
secretário de Finanças Vagner Martins, o secretário de Esporte e 
Lazer Anderson Gomes, o secretário de Obras Neuri Danelli, o 
secretário de Agricultura Jefferson Moreira, a secretária de 
Educação Maria Edileuza, a secretária de Saúde Isabel Salina, 
secretária de Administração Francine Oliveira, o secretário de Meio 
Ambiente Nédio Junior, o secretário de Indústria e Comércio Claudir 
Rizzo e a secretária de Assistência Social Eliani Ross. O Senhor 
Antonio Ribeiro Guimarães, Contador da Prefeitura Municipal, 
agradeceu a presença de todos e iniciou falando da importância do 
PPA, nas tomadas de decisões e objetivos da administração pública 
nos próximos quatro anos, com a formulação de projetos de alcance 
social para formulação de planejamento e monitoramento das 
políticas públicas. Falou que o PPA deve ser instrumento de gestão 
capaz de fornecer informações nos momentos de decisões que 
possibilite correção de rumos, aferir estratégia e demonstrar os 
resultados obtidos. Disse também que o PPA, não é uma peça de 
planejamento da administração pública inflexível e sim flexível, que 
pode sofrer emendas durante sua execução, lembrando sempre 
que estas mudanças serão realizadas com aprovação do legislativo 
municipal através de projeto de lei enviado pelo executivo 
municipal. Em seguidas demonstrou as ações e programas e as 
metas integrantes do PPA, lamentou os poucos presentes na 
audiência apesar da ampla divulgação através de edital com 
publicação e afixação em locais público, divulgação nas redes 
sociais. Abriu a audiência para questionamento dos presentes, 
como não houve perguntas, o senhor Antonio agradeceu a 
presença de todos e não  havendo mais nada a ser relatado,  eu   
Wander da Silva Conceição, funcionário público administrativo 
desta Prefeitura,  fui presente e lavrei a presente ata. 
 


