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Aos vinte dias do mês de outubro, as 9:00 horas, no auditório da escola Regina Sperfeld 

Sebold, reuniram-se os membros do Conselho do Orçamento Participativo para 

Deliberação do orçamento de 2022 da LOA. A audiência pública foi transmitida ao vivo 

pelo facebook oficial da Prefeitura Municipal de Cerejeiras. Secr. Valdir Carlos deu 

inicio cumprimentando a todos, e apresenta o objetivo que é apresentar o plano 

orçamental 2022 do LOA, ele apresentou o valor Previsto onde consta toda a parte de 

convenio. disse estar previsto para 2022 uma camionete para o Gabinete. apresentou 

separadamente o orçamento das demais secretarias, apresentou o aumento do cartão 

SIM que será de 550 para 650 reais caso a câmara aprove, estimado para o próximo ano. 

no mínimo 1 0mk de asfalto, temos programado para terminar no próximo ano a segunda 

etapa da Prefeitura e pretendendo licitar toda a parte final da mesma. Apresentou os 

programas que terão continuidade em cada secretaria em 2022 e ações a serem 

continuadas no próximo ano, foi apresentado separadamente pelo Servidor Mendola 

parte do plano de gasto orçamentário da Secr. Municipal de Saúde, disse ainda que esta 

previsto para o próximo ano dar inicio a academia de saúde. Parte do plano 

orçamentário da Secr. De Assistência Social foi apresentado pelo servidor Umadson. 

onde apresentou a previsão de gastos em cada setor da mesma para 2022. disse ainda 

que boa parte das atividades oferecidas através de programas, como o karaté e outros 

cursos já retornaram e terão continuidade no próximo ano, tendo em visto que o mesmo 

ficou parado durante o período critico da pandemia. Valdir da encerramento e passa 

palavra para o Vice-Prefeito, o vice-prefeito cumprimentou a todos e deu sua estimada 

consideração pela saúde da nossa Prefeita, disse que infelizmente em função da 

pandemia a audiência não pode ser aberta a todo o publico. mas disse ainda que é de 

fundamental importância a participação de todos para que o plano orçamental seja 

discutido com a população, disse ainda que agora dia 19 saiu um novo Decreto do Gov. 

do Estado no qual tudo foi liberado e apresentou a preocupação. onde disse que o nosso 

decreto não será alterado enquanto os nossos casos não baixarem. disse ainda que 

temos boas expectativas para 2022, entre elas a pavimentação que alguns bairros irão 

receber. entre eles bairro Floresta e Primavera. disse ainda sobre o trabalho feito pela 

sec. De obras em parceria com a Sec. De Agricultura nas linhas rurais, da qual contem 

um ótimo projeto que teve inicio no ano de 2020. se decorreu por esse ano e tara 

continuidade em 2022, apresentou ainda que teremos para 2022 a tele-medicina, onde o 



município de Cerejeiras foi um dos contemplados no Estado, o mesmo será oferecido 

através do SUS, destacou na área educacional a construção da creche para o bairro 

Anchieta, disse ainda que segundo o plano educacional temos previsão de atender 40% 

das crianças de O a 4 anos que dependem de creches. Disse ainda a importância de atrair 

investidores para o município, visando melhorar a economia do mesmo, na área social 

apontou as atividades que se deu inicio da escola EF A, que recentemente retornou 

também com as aulas presenciais, agradeceu o empenho de todos os secretários, 

servidores e demais presentes, disse que até o dia 30 o presente projeto será protocolado 

na Câmara Municipal de Cerejeiras, Valdir encerra e agradece a presença de todos e diz 

ainda estar a disposição para tirar qualquer duvida, precisando é só ir até a Prefeitura e 

procurar pelo mesmo. Nada mais tendo a relatar eu, Layza Zelinda de Barros Suzin, 

lavro a presente ata que será lida e assinada por mim e pelos demais participantes. 
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