ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS
METAS FISCAIS, AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,
AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E RELATORIO DE
GESTÃO DA SAÚDE, REFERENTE AO 1° QUADRIMESTRE 2022.

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas,
realizou-se na Câmara Municipal a audiência pública para apresentação e avaliação
das metas fiscais, avaliação da gestão da criança e adolescente, avaliação da
gestão da assistência social e relatório de gestão da saúde, referente ao 1°
quadrimestre 2022 do Município de Missal, com a presença dos vereadores,
representantes de classes e entidades. Inicialmente o Senhor Rodrigo Jung,
assessor de imprensa da municipalidade agradeceu a presença dos presentes e
passou a palavra ao Presidente da Câmara Sr. Elmo Pauli, ao Vice-Prefeito Sr.
Eugenio Schwendler e ao Prefeito Sr. Adilto Luis Ferrari para considerações iniciais,
e em seguida o Sr Jair Fredo iniciou entregando aos presentes material de
acompanhamento da apresentação das Metas. Seguindo o Senhor Jair Fredo, fez
apresentação das metas fiscais do 1° quadrimestre 2022. Em seguida o Presidente
do CMDCA Sr. Jair Muller fez a apresentação da avaliação da gestão da criança e
adolescente logo após a Secretaria de Bem-Estar Sra. Rosani Fappi fez a
apresentação avaliação da gestão da assistência social e a Secretaria de Saúde a
Sra. Silvia Petricoski fez a apresentação do relatório de gestão da saúde.

Em

seguida o Sr. Jair Fredo passou a palavra para o prefeito Adilto Luis Ferrari que fez
esclarecimentos sobre o saldo de caixa e superávit 2021, e sobre os projetos já

aprovados pelos vereadores e projetos em andamento para o ano de 2022, em
que serão utilizados os valores de superávit e saldo de caixa para fazer frente aos
mesmos. Agradecendo a presença de todos.

Nada mais havendo a tratar, foi

lavrada à presente ata, a qual segue anexada a lista de presentes.

