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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE 
SOBRE O PLANO PLURIANUAL (PPA) PARA OS EXERCÍCIOS DE 2.022 À 2.025 

 

Aos 11 (Onze) dias do mês de Agosto do ano de 2.021 (Dois mil e vinte e um), às 18:00 
(dezoito horas), no site do Facebook, perfil oficial da Prefeitura Municipal de Mairiporã, 
através de video web link: 
https://facebook.com/prefeiturademairipora/videos/432491938209327 foi     realizada     
a audiência Pública transmitida de forma virtual, convocada através de Convite na 
Imprensa Oficial de edição n°1051 em 07 de Agosto de 2021, para Audiência Pública, 
no uso de suas atribuições legais,  em  atendimento  ao  Art.  165,  Constituição     
Federal e de acordo com a Lei n°  101  (Lei  de Responsabilidade Fiscal),  CONVOCOU a 
populaşão em geral, bem como todas as entidades civis organizadas, a participarem da 
Audiência Pública, para demonstrar a Proposta do Plano Plurianual – PPA 2022-2025 a 
ser encaminhada e protocolada na Câmara Municipal de Mairiporã. A Secretária 
Municipal da Fazenda, Silvana Francinete da Silva cumprimentou dando as boas vindas 
e agradeceu a  todos,  passando o conceito sobre PPA  explicando como foi formulado 
o mesmo, de forma inédita com a participação de todas as secretarias e munícipes 
através do PPA Participativo, no qual foi elaborado um formulário para os contribuintes 
deixarem suas sugestões; e também através do PPA nas escolas, onde os alunos 
escolheram os tópicos mais importantes sob o ponto de vista deles.  

Após a introdução, foi apresentado o resumo dos programas, e o detalhamento dos 
mesmos com suas respectivas ações de cada secretaria, salientando no final, que os 
trabalhos foram desenvolvidos por técnicos da secretaria municipal da fazenda  em 
conjunto com  as demais secretarias, contando com a participação popular  e 
estudantil.  

Durante a apresentação, recebemos as seguintes perguntas através do aplicativo 
Facebook : 1) Serão apresentados os indicadores e metas? (Sr Flavio Soares de Barros), 
foi respondida que estaremos disponibilizando esses dados no site da prefeitura. 2) O 
participante Claudeny Morales, perguntou:  “Isso tudo vai ficar , disponível no site da 
prefeitura?”, mais uma vez foi respondido que estará disponivel no site oficial.3) O 
participante Flavio Soares de Barros, questinou se “  A proposta está disponível?”, à 
qual foi respondido que sim. Após as respostas, a secretária disponibilizou o seu e-mail 
como canal para envio de dúvidas, e foi finalizada a audiência pública. Anexamos a 
esta, o print da tela do aplicativo com as participações da população. 
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