PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2021, NO
AMBIENTE VIRTUAL COM TRANSMISSÃO PELO CANAL DO YOUTUBE DO
MUNICÍPIO, PARA PRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O
PERÍODO DE 2022-2025

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2021, às 17 horas, iniciou-se
Audiência Pública no ambiente virtual, em atendimento as recomendações
sanitárias em virtude da pandemia causada pelo Novo Corona Vírus — COVID19 .

A audiência foi dirigida pelo diretor de contabilidade Michel Santos de

Oliveira e acompanhado do Secretario da Fazenda Ronnie Alexandre Aleluia.
Iniciou-se a apresentação definindo a metodologia adotada na elaboração do
plano plurianual. Citou-se a importância da nova ferramenta disponibilizada pelo
Município denominada "Orçamento Participativo", no qual o munícipe, via
internet, enviaria sua sugestão de ação a ser desenvolvida pela Prefeitura. Os
resultados da pesquisa contribuíram para a elaboração dos programas de
governo que ficaram definidos da seguinte forma: Processo legislativo, Gestão
eficiente e transparente, Encargos gerais do município, Sistema de controle
interno, Segurança presente, Inclusão e desenvolvimento social, Saúde mais
ágio, eficiente e humana, Educação plena do infantil ao fundamental, Minha
escola alimentada, Assistência a educandos, Valorização, ampliação e
universalização da cultura, Esporte para todos, Pavimenta Itanhaém, Serviços
Públicos prevenir e combater, Nosso lar, Amazônia paulista, Desenvolvimento
econômico e turístico, Regime previdenciário e Reserva de contingência. Os
Secretários das pastas tidas como atividade fim explicaram as ações a serem
desenvolvidas para os próximos quatro anos. Na apresentação, o Sr. Michel
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explicou que o PPA é um planejamento de médio prazo, que tem vigência de 4
anos, iniciando do segundo ano de mandato do chefe do executivo e vigora te o
primeiro ano de mandado do próximo ciclo administrativo. É composto de
programas de governo, cada programa com sua ação que pode ser projeto,
atividade ou operação especial. Ao término da apresentação, possibilitou-se
que os munícipes pudessem fazer questionamentos e/ou sugestões via
comentários do vídeo ou ainda por meio do endereço de e-mail disponibilizado
na descrição do vídeo. Nada 'mais havendo para tratar, e ninguém mais
desejando fazer uso da palavra, eu, Carlos Eduardo Muri, secretariei a reunião,
,
lavrei e assino à presente Ata . ltanhaém, 27 de
agosto de 2021.
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