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Aos 26 de abril de 2021, reuniram-se na Prefeitura Municipal de Bom Retiro o 

Prefeito Municipal Albino Gonçalves Padilha e a Coordenação do Processo de 

Elaboração Orçamentária, Neiva Regina Deinani Moretti e Marcia Mariza Hemkmaier 

Fernandes, nomeadas através do Decreto nº 49/2021 em seu Art. 3º. Para 

consolidar as contribuições recebidas através do Formulário eletrônico online dos 

questionários inscritos através do Site Oficial da Prefeitura de Bom Retiro. Os 

trabalhos foram abertos pelo Prefeito Albino, que cumprimentando a todas, ressaltou 

a importância da realização da Audiência cumprindo assim o determinado pela 

legislação, além de tornar sempre transparente aos interesses da população em ato 

continuo passou a palavra para coordenadora Neiva, qual salientou que audiência 

pública é condição obrigatória para a aprovação, pela Câmara Municipal, do plano 

plurianual -  PPA, para os exercícios de 2022 a 2025, para elaboração da lei de 

diretrizes orçamentárias - LDO e lei orçamentária   anual -   LOA, para   o   exercício 

de 2022, nos termos do art. 44 da Lei 10.257/2001, tendo em vista que Organização 

Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março do ano passado, atribuiu à epidemia 

causada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19) o status de pandemia e, que a 

Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo COVID-19, e ainda as restrições atualmente vigentes, impostas 

pelo Governo do Estado de Santa Catarina, restringem eventos com reunião de 

público, para tanto foi realizada totalmente de forma online respeitando todas as 

diretrizes impostas, sendo que foi disponibilizado no endereço eletrônico oficial do 

Município de Bom Retiro (www.bomretiro.sc.gov.br), o questionário eletrônico para 

participação popular com os seguintes itens:  

1 - Nome 

2 - CPF  

3 - Telefone para contato  

4 - E-mail  

 

http://www.bomretiro.sc.gov.br/


    
 

 

 

5 - Indique até 5 tópicos para priorização de investimentos: Educação, Saúde, 

Creches, Cursos Profissionalizantes, Segurança, Pavimentação, Saneamento, 

Eventos Turísticos, Quadras Esportivas, Limpeza e Conservação Pública, Parques e 

Praças, Casas Populares, Iluminação Pública, Transporte Público, Mobilidade 

Urbana Pavimentação, Academia ao ar livre, e Regularização Fundiária. 

6 - Deixe sua sugestão  

Foram recebidas 30 (trinta) participações. 

Na questão “5” - “Indique até 5 tópicos para priorização de investimentos”, um 

participante marcou apenas 4 respostas, um participante marcou 2 respostas e um 

participante efetuou 6 respostas. Tendo assim um total de 147 respostas válidas, 

sendo elas as seguintes: 

 

 

Sendo por ordem de prioridades as seguintes:  

Educação 24 

Saúde 24 

Creches 19 

Cursos Profissionalizantes 15 

Pavimentação 12 

Segurança 12 

Saneamento 7 

Eventos Turísticos  6 

Quadra Esportivas 6 

Limpeza e Conservação 
Pública  

5 



    
 

 

 

Parques e Praças 4 

Casas Populares 3 

Iluminação Pública 3 

Transporte Público 3 

Academia ao ar livre 2 

Mobilidade Urbana 
Pavimentação 

2 

Regularização Fundiária 0 

Total 147 

  

Fica constatado que a maior prioridade entre os participantes é a Educação, seguida 

pela saúde, reforma e ampliação de creches, cursos profissionalizantes e segurança, 

sendo assim serão as atividades que receberão incremento no orçamento do 

exercício de 2021. Com relação às sugestões recebidas, a coordenadora Neiva 

verificou ainda que os participantes solicitaram melhoria das estradas, melhoria nas 

escolas, creches e parquinhos, infraestrutura para exploração turística e área 

industrial, entre outros e serão repassadas aos secretários para as devidas análises. 

Terminados os debates, o prefeito, agradeceu a presença de todos dando por 

encerrada a Audiência. Eu Ericleia Faustino da Mota lavrei a presente ata que segue 

por mim e assinada e demais presentes. 

 

 


