
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO 
PLANO PLURI ANUAL 2022/2025 

E PRIORIDADES LDO 2022 
18/06/2021 

1 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA — 18/06/2021 — 10h00min 
2 Local: On line através da Plataforma Zoom 
3 Expediente: Audiência Pública com objetivo de definir as prioridades e metas da 
4 Administração Pública Municipal, relacionadas aos investimentos e geração de despesas 
5 na Área da Assistência Social, para inclusão no Plano Plurianual (PPA) Quadriênio 
6 2022/2025 e Prioridades Orçamentárias para o Exercício de 2022. 
7 Para a realização da Audiência Pública, utilizou-se a plataforma "on-line", Zoom, sob 
8 registro de acesso ID 3319493574, senha: mandi2021, bem como, acesso direto através 
9 do link https://us05web.zoom.us/j/3319493574?pwd= l iM1VVVVJma3MxK1 VraUbp(EozU 1- BzU I U9 

10 qual teve seu edital de n° 09/2021 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
11 no dia 04 de junho de 2021, bem como, divulgado no expediente do jornal O Regional 
12 de 04 de junho de 2021. Na data e hora estipulada para a reunião, iniciou-se as 
13 atividades dando as boas-vindas a todos, solicitando a autorização dos participantes, 
14 quanto a gravação de vídeo e áudio da reunião, onde todos se manifestaram pela 
15 concordância da gravação. Foi realizado uma apresentação breve, relatando os 
16 procedimentos para a elaboração do Plano Plurianual quadriênio 2022/2025. 
17 Apresentou-se os dados referente a receita e despesa dos anos de 2017 a 2021, além 
18 dos parâmetros de atualização através do PIB, IPCA e INPC. Foram divulgadas as 
19 previsões de receitas para os próximos anos, e nelas foram aplicados apenas índices de 
20 correção inflacionário. Apresentou-se também a prévia orçamentária através das 
21 rubricas de arrecadação e despesas. Essas informações encontram-se disponíveis no 
22 portal da transparência, aba orçamento participativo, através dos relatórios de receita e 
23 despesa, bem como, essas informações foram disponibilizadas com antecedência a 
24 Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, bem como, aos 
25 Conselhos Municipais de Assistência Social, Criança e Adolescente, da Mulher, Pessoa 
26 com Deficiência e do Idoso. Finalizando a apresentação, abriu-se espaço para as 
27 manifestações e considerações dos presentes. A Secretária Municipal de Assistência 
28 Social, Everly Stech, comentou sobre a importância da participação do controle social no 
29 planejamento e fiscalização das ações desempenhadas pela gestão. O presidente do 
30 Conselho Municipal de Assistência Social, Jean Sanches, se manifestou comentando 
31 sobre todo trabalho desenvolvido pela gestão na área social. Após a fala do sr Jean, e 
32 como não houve outras manifestações dos presentes, foi questionado se todos estavam 
33 em acordo com as informações disponíveis nos relatórios, com a programação de 
34 receitas e despesas, todos manifestaram pela concordância das ações apresentadas. A 
35 Secretária de Finanças, agradeceu a presença de todos, reafirmando a importância da 
36 participação da sociedade, no planejamento das ações da gestão, e nada mais havendo 
37 a ser debatido, encerrou a referida audiência pública e eu Michael Josiel da Cruz, lavrei 
38 a presente ata, a qual segue ass r mim e pela Secretária Municipal de Finanças, 
39 Viviane de Carvalho Moro. 
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO 
PLANO PLURI ANUAL 2022/2025 

E PRIORIDADES LDO 2022 
17/06/2021 

1 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA — 17/06/2021 — 14h00min 
2 Local: On line através da Plataforma Zoom 
3 Expediente: Audiência Pública com objetivo de definir as prioridades e metas da 
4 Administração Pública Municipal, relacionadas aos investimentos e geração de despesas 
s na Área da Educação, para inclusão no Plano Plurianual (PPA) Quadriênio 2022/2025 e 
6 Prioridades Orçamentárias para o Exercício de 2022. 
7 Para a realização da Audiência Pública, utilizou-se a plataforma "on-line", Zoom, sob 
8 registro de acesso ID 3319493574, senha: mandi2021, bem como, acesso direto através 
9 do link https://us05web.zoom us/j/3319493574?pwd=TjM1VWVJma3MxKlVraG5pQ0ozUFBzUT09, a 

10 qual teve seu edital de n° 08/2021 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
11 no dia 04 de junho de 2021, bem como, divulgado no expediente do jornal O Regional 
12 de 04 de junho de 2021. Na data e hora estipulada para a reunião, iniciou-se as 
13 atividades dando as boas-vindas a todos, solicitando a autorização dos participantes, 
14 quanto a gravação de vídeo e áudio da reunião, onde todos se manifestaram pela 
15 concordância da gravação. Foi realizado uma apresentação breve, relatando os 
16 procedimentos para a elaboração do Plano Plurianual quadriênio 2022/2025. 
17 Apresentou-se os dados referente a receita e despesa dos anos de 2017 a 2021, além 
18 dos parâmetros de atualização através do PIB, IPCA e INPC. Foram divulgadas as 
19 previsões de receitas para os próximos anos, e nelas foram aplicados apenas índices de 
20 correção inflacionário. Apresentou-se também a prévia orçamentária através das 
21 rubricas de arrecadação e despesas. Essas informações encontram-se disponíveis no 
22 portal da transparência, aba orçamento participativo, através dos relatórios de receita e 
23 despesa, bem como, essas informações foram disponibilizadas com antecedência a 
24 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e aos Conselhos Municipais de 
25 Educação e CAOS Fundeb. Finalizando a apresentação, abriu-se espaço para as 
26 manifestações e considerações dos presentes. A Secretária Municipal de Educação, 
27 Maria Aparecida Claudino Biscaia, comentou sobre a importância da participação do 
28 controle social no planejamento e fiscalização das ações desempenhadas pela gestão. 
29 Após a fala da secretária, e como não houve manifestação dos presentes, foi 
30 questionado se todos estavam em acordo com as informações disponíveis nos relatórios, 
31 com a programação de receitas e despesas, todos manifestaram pela concordância das 
32 ações apresentadas. A Secretária de Finanças, agradeceu a presença de todos, 
33 reafirmando a importância da participação da sociedade, no planejamento das ações da 
34 gestão, e nada mais havendo a ser debatido, encerrou a referida audiência pública e eu 
35 Michael Josiel da Cruz, lavrei a presente ata, a qual segue assinad or mim e pela 
36 Secretária Municipal de Finanças, Viviane de Carvalho Moro. 



ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DO 
PLANO PLURI ANUAL 2022/2025 

E PRIORIDADES LDO 2022 
17/06/2021 

1 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA — 17/06/2021 — 10h00min 
2 Local: On line através da Plataforma Zoom 
3 Expediente: Audiência Pública com objetivo de definir as prioridades e metas da 
4 Administração Pública Municipal, relacionadas aos investimentos e geração de despesas 
5 na Área da Saúde, para inclusão no Plano Plurianual (PPA) Quadriênio 2022/2025 e 
6 Prioridades Orçamentárias para o Exercício de 2022. 
7 Para a realização da Audiência Pública, utilizou-se a plataforma "on-line", Zoom, sob 
8 registro de acesso ID 3319493574, senha: mandi2021, bem como, acesso direto através 
9 do link https://us05web.zoom.us/j/3319493574?pwd=TiM1VWVJma3MxKl VraG5pQ0ozUFBzUT09, a 

10 qual teve seu edital de n° 07/2021 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
11 no dia 04 de junho de 2021, bem como, divulgado no expediente do jornal O Regional 
12 de 04 de junho de 2021. Na data e hora estipulada para a reunião, iniciou-se as 
13 atividades dando as boas-vindas a todos, solicitando a autorização dos participantes, 
14 quanto a gravação de vídeo e áudio da reunião, onde todos se manifestaram pela 
15 concordância da gravação. Foi realizado uma apresentação breve, relatando os 
16 procedimentos para a elaboração do Plano Plurianual quadriênio 2022/2025. 
17 Apresentou-se os dados referente a receita e despesa dos anos de 2017 a 2021, além 
18 dos parâmetros de atualização através do PIB, IPCA e INPC. Foram divulgadas as 
19 previsões de receitas para os próximos anos, e nelas foram aplicados apenas índices de 
20 correção inflacionário. Apresentou-se também a prévia orçamentária através das 
21 rubricas de arrecadação e despesas. Essas informações encontram-se disponíveis no 
22 portal da transparência, aba orçamento participativo, através dos relatórios de receita e 
23 despesa, bem como, essas informações foram disponibilizadas com antecedência a 
24 Secretaria Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde. Finalizando a 
25 apresentação, abriu-se espaço para as manifestações e considerações dos presentes. 
26 A Secretária Municipal de Saúde, Daniele dos Santos, comentou sobre a importância da 
27 participação do controle social no planejamento e fiscalização das ações 
28 desempenhadas pela gestão. Após a fala da secretária, e como não houve manifestação 
29 dos presentes, foi questionado se todos estavam em acordo com as informações 
30 disponíveis nos relatórios, com a programação de receitas e despesas, todos 
31 manifestaram pela concordância das ações apresentadas. A Secretária de Finanças, 
32 agradeceu a presença de todos, reafirmando a importância da participação da 
33 sociedade, no planejamento das ações da gestão, e nada mais havendo a ser debatido, 
34 encerrou a referida audiência pública e eu Michael Josiel da Cruz, lavrei a presente ata, 
35 a qual segue assinada por mim e pela Secretária Municipal de Finanças, Viviane de 
36 Carvalho Moro. 


