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PREFEITURA REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PPA-

PLANO PLURIANUAL 

A Prefeitura de Coelho Neto, prezando pela transparência e participação 
popular, realizou mais uma Audiência Pública. A primeira tratou sobre a prestação 
de contas relativas ao primeiro semestre de 2017. A segunda, realizada hoje, 23 de 
agosto, teve como proposta a elaboração das ações do Poder Executivo Municipal a 
serem incluídas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, LDO-Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e LOA-Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2018, em 
atendimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Estiveram presentes representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, 
imprensa e público em geral. Na oportunidade, foram discutidas propostas voltadas 
para as seguintes áreas: Saúde, Escolas, Ação Social, Creches, Trânsito, Segurança, 
Habitação, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, Saneamento, Iluminação Pública, 
Pavimentação de ruas, Coleta de Lixo, Água Potável, etc, onde o público presente 
pôde participar, definindo ações que a prefeitura deverá executar nos próximos 
quatro anos, indicando sugestões e propostas que nortearão a composição do PPA-
Plano Plurianual, quadriênio 2018 a 2021. 

Os Assessores Técnicos Contábeis, Kleiton Gonçalves de Miranda e José 
Hilson da Costa, apresentaram à população o conjunto de instruções e regras que 
regem o PPA, concretizando o plano de ação do governo, composto de metas 
prioritárias, abrangendo todas as áreas e serviços prestados no município, visando 
assim melhorar a qualidade de vida da população. 

Para o Prefeito Municipal, Américo de Sousa, é fato inédito no município 
contar com a participação direta da população em um ato público de tão grande 
importância como é o PPA. “Essa audiência é também uma forma de nos 
aproximarmos da população, e juntos construirmos a cidade que queremos. Dia a 
dia, vamos conquistando a confiança do povo coelhonetense, estreitando laços entre 
a gestão municipal e a comunidade. Ações como essas possibilitam ao executivo 
analisar as prioridades do Município, verificando a possibilidade de atendimento 
tanto técnico quanto financeiro”, destacou o prefeito. 

A Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Suely 
Maria Palhano Gomes, destacou a importância do evento: “Sem sombra de dúvida é 
de grande relevância para o município a discussão do Plano Plurianual, tendo a 
população como participante ativa nesse processo, fazendo-se presente, aceitando 
nosso convite, dando sugestões, colocando em pauta suas reivindicações, anseios e 
desejos de uma cidade melhor”. 

O PPA-Plano Plurianual está pautado no Artigo 165, da Constituição 
Federal de 1988, cujo objetivo é organizar ações públicas do governo para um 
período de 4 (quatro anos), bem como nortear os caminhos propostos para viabilizar 
as metas previstas. 
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