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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO 
PLANO PLURIANUAL - PPA – QUADRIÊNIO 2018 A 2021. 

Às quinze horas do dia dez do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 
no Auditório do Paço Municipal deu-se início à Audiência Pública sobre a 
Proposta para PPA – Plano Plurianual exercício dois mil e dezoito a dois mil e 
vinte e um. O Senhor Marcelo Gomes secretário do Planejamento passou a 
apresentar enfatizando que a presente Audiência Pública atende ao artigo 
quarenta e oito, em seu parágrafo único da Lei Complementar número cento e 
um, de quatro de maio de dois mil, e em atendimento ao parágrafo 2º, inciso II, 
do artigo 4º, da LRF, que determina que o demonstrativo de metas Anuais seja 
instruído com Memória e Metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e 
evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política 
econômica nacional, enfatizou os prejuízos que a divida do precatório causa 
atualmente no Município, impossibilitando várias ações por que o orçamento 
está comprometido por conta de 45 milhões (quarenta e cinco milhões) em 
dívida. O senhor Marcelo passou então a descrever a relação das ações 
previstas e seus valores para o exercício de 2018 a 2021 conforme a seguir: 
AÇÕES: - SECRETARIA DE SAÚDE : A Construção da UBS dos três conjuntos 
no ano de 2018. Reforma do Hospital em 2019, Aquisição de um (1) veículo 
para cada unidade básica de saúde, durante o quadriênio. Para SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO:  estão previstas as seguintes ações.  Em 2018:  Reforma no 
prédio da cozinha central, no de 2018. Construção quadra coberta nas escolas.  
Aquisição de apostilas. Em 2019:  Construção de 3 banheiros adaptados. E no 
ensino fundamental, também 3 banheiros adaptados e  aquisição de apostilas. 
Em 2020: a aquisição de um veículo, e aquisição de uniforme para  toda rede 
de ensino).  Aquisição de Apostilas. Em 2021:  Aquisição de apostilas e a 
construção do circuito de aventura.  

SERVIÇOS PÚBLICOS:  Reforma Centro Social Urbano no ano de 2021.   
SERVIÇOS OBRAS E URBANISMO:  Recapeamento Urbano  de vias e 
avenidas ano de 2018 a 2021 e compra de caminhão no ano de 2020. Praças 
Parques e Jardins: Construção de Praça em 2021. INDÚSTRIA COMÉRCIO E 
MEIO AMBIENTE:   Construção de barracão em 2019.  

SECRETARIA DE ESPORTES:  Reforma do Ginásio de esportes Issac Jabur) 
no ano de 2018. 
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SECRETARIA DE FAZENDA : aquisição de veiculo no ano de 2018. 

GABINETE DO PREFEITO . Aquisição de um veículo no valor de ano de 2019. 
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL:  Construção do CRAS, no ano de 2018. 
Reforma do campo de Bocha), no ano de 2018. Construção de Hidroginástica 
para terceira idade  no ano 2020, SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 
Para Fomento do turismo repovoamento de peixes nos anos 2018, 2019, 2020, 
e 2021. Para elaboração desta proposta do plano plurianual tivemos a 
participação dos secretários de cada pasta e sua equipe, sendo esta uma 
proposta onde todos foram coparticipes em sua criação, não sendo ditadas do 
gabinete do prefeito para os secretários. O senhor Marcelo agradeceu a 
presença de todos, abriu espaço para a manifestação dos presentes que não 
havendo nada a tratar deu por encerrada a Audiência Pública pertinente a 
Proposta do PPA – Plano Plurianual para o exercício de dois mil e dezoito a 
dois mil e vinte e um. Em razão do encerramento solicitou que fosse lavrasse a 
presente ata, que vai acompanhada pela lista de presenças colhida “in loco”. 

Porecatu, 10 de agosto de 2017. 


