
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PARA APRESENTAR, DISCUTIR E DEFINIR AS 

PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O QUADRIÉNIO 2022 A 

2025 SEREM EXPRESSAS NO PLANO PLURIANUAL.  

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às treze e trinta horas, na 

Câmara Municipal de Vereadores de Sulina, atendendo convocação do Chefe do Poder 

Executivo, Edital nº 002/2021, de dezenove de abril de dois mil e vinte e um, publicado aos vinte 

dias do mês de abril do ano e dois mil e vinte e um, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, 

Edição nº 2246, e no Jornal Diário do Sudoeste do dia vinte de abril de 2021, edição nº 7871, 

página B2, reuniu-se em audiência pública a população do Município, com o objetivo de 

apresentar, discutir e definir as prioridades e metas da administração municipal para o 

quadriênio 2022-2025 a serem expressas no Plano Plurianual do Município. Coordenando os 

trabalhos, o Secretário Municipal de Administração e Finanças, senhor Gelso Roberto 

Chioqueta, abriu a audiência pública, saudou ou presentes, agradeceu a participação de todos, 

prefeito, vice, vereadores, conselhos, demais secretários e população em geral, em seguida 

discorreu sobre as bases legais que orientam a elaboração desses instrumentos de 

planejamento, além de conceitos sobre planejamento e da importância enquanto documento 

norteador das ações do município, planejadas com a participação da sociedade, que é parte 

interessada, visto que estas lhes afetam diretamente. Ressaltou ainda a importância do 

orçamento e do planejamento para um a correta administração dos recursos públicos e que é de 

competência do legislativo municipal a análise e aprovação do Plano Plurianual para a execução 

das ações sendo que os eventuais acréscimos e/ou supressões deverão ter autorização 

específica do legislativo municipal. Em seguida passou a palavra aos demais secretários 

municipais que fizeram a explanação dos planos de trabalhos de suas respectivas pastas para 

os próximos quatro exercícios. Ainda, destacou-se que as proposições ora apresentadas são 

resultado de um estudo conjunto com as secretarias que compõem a estrutura do município, 

bem como resultado dos anseios da população expressos na pesquisa on-line que esteve 

disponível no endereço eletrônico da prefeitura municipal, diante da realidade atual e dos 

objetivos almejados, visando atingir a meta preconizada de que “Vale a pena crescer e viver 

aqui”. Em seguida foram demonstradas informações sobre a origem dos recursos necessários 

para execução das metas propostas, destacando que o maior percentual é de origem federal e 

estadual. Analisando as informações prestadas, os presentes à audiência pública passaram a 

discutir as prioridades e metas do Município em suas diversas áreas. Em seguida destacou-se 

que os valores de receitas são previsões e que nem todas se concretizam em sua totalidade, e 

que a execução total de algumas metas depende da efetiva arrecadação das mesmas. Seguindo 

os trabalhos, tomou a palavra o Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Paulo Horn, que 

agradeceu a presença de todos e falou das dificuldades de se planejar de forma participativa, 
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embora neste ano tenha sido disponibilizada uma ferramenta on-line para se fazer proposições, 

até mesmo de forma anônima, mas que também esta participação foi tímida. Destacou ainda a 

importância de um trabalho conjunto para o alcance dos objetivos e da efetividade dos serviços e 

que os investimentos são dependentes de arrecadação de recursos de outras esferas de 

governo, visto que o percentual de aplicação de recursos próprios para investimentos é 

insuficientes. Após estudos e análises das informações prestadas, não houve nenhuma proposta 

nova ou alteração que ensejasse mudanças no que foi apresentado, tendo sido, portanto, 

aprovadas na íntegra as prioridades e metas da Administração propostas para o quadriênio 

2022-2025 a serem expressas no Plano Plurianual. Não havendo nada mais a ser tratado, a 

audiência pública foi encerrada, lavrando-se a presente ata, tendo sido assinada pelos presentes 

em livro de presenças próprio. 


