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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO P LURIANUAL 
PARA O QUADRIÊNIO 2018-2021. 

 
Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 
nas dependências do Auditório Público Municipal, sito à Rua João Castilho, centro, 
neste Município de Tunápolis – SC., em atendimento a Edital de Convocação 
emitido pelo Poder Executivo Municipal e em cumprimento ao disposto no artigo 48, 
parágrafo único da Lei Complementar 101 – LRF, de 24 de maio do ano de dois mil, 
foi realizada a Audiência Pública para colher sugestões e discussão do Plano 
Plurianual para o quadriênio de 2018-2021 do município de Tunápolis – SC. Aberta a 
audiência o Prefeito Municipal Renato Paulata agradeceu a presença de todos 
registrando a presença de diversas autoridades locais, vereadores, secretários 
municipais, servidores públicos, representantes de conselhos municipais, bem como, 
munícipes em geral, conforme lista de presenças. Aproveitou para mencionar a 
importância desse ato visando a aplicação dos recursos públicos de acordo com as 
necessidades apresentadas pela comunidade local através da coleta de sugestões 
realizadas em formulário no site do município, bem como, das reuniões 
administrativas realizadas em todas as comunidades do interior do município nos 
meses de maio de junho do corrente exercício. Na sequência, passou a palavra ao 
Controlador Interno Cleverson Inácio Kerkhoff que utilizando-se da ferramenta de 
projeção em multimídia, apresentou o embasamento legal para realização desta 
audiência e explanou as principais ações e investimentos propostos em cada uma 
das áreas pertencentes à administração municipal. Apresentou demonstrativo sobre 
as receitas próprias e receitas vinculadas estimadas para o próximo quadriênio, 
salientando que as projeções foram feitas baseando-se na média de arrecadação 
dos últimos exercícios com incremento projetado entre 4% a 6%. Seguindo, 
apresentou demonstrativo contendo as despesas correntes e de capital fixadas para 
o período. O valor total das despesas e receitas estimadas para o PPA 2018 a 2021 
é de R$ 84.482.000,00 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil 
reais) divididos nos diversos programas (projetos e atividades) desenvolvidos pela 
municipalidade. Ao findar a projeção dos principais investimentos previstos para o 
próximo quadriênio, ressaltou a necessidade da assinatura de todos na lista de 
presenças. Concluída essa apresentação, abriu-se espaço para discussão dos 
investimentos propostos para os próximos quatro anos. Após ampla discussão da 
proposta apresentada, com comentários e participações de diversos munícipes 
presentes, ficou claro de que as ações prioritárias da comunidade estão 
contempladas no Plano Plurianual elaborado, possibilitando a confecção de projeto 
de lei para encaminhamento da peça orçamentária ao Legislativo Municipal para 
apreciação. Finalizando os trabalhos, o Prefeito Renato colocou toda a equipe 
administrativa a disposição para esclarecimentos futuros que se tornarem 
necessários sobre o tema debatido. Nada mais havendo, foram encerrados os 
trabalhos, da qual, para constar, eu JANETE REMPEL BIEGER lavrei a presente 
ata, que será por mim assinada e publicada no portal da transparência do município, 
no endereço eletrônico: www.tunapolis.sc.gov.br link da Transparência – Audiências 
Públicas. Tunápolis – SC., 15 de setembro de 2017. 
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