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EDITAL 02/2021 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DIGITAL 

Plano Plurianual – PPA  2022-2025 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO, torna público, em atendimento ao 

disposto no parágrafo 1º, art.165 da Constituição Federal de 1988 e no inciso I, parágrafo único, 

art.50 da Lei Orgânica do Município de Treviso, que realizará Audiência Pública Digital 

regulamentada no Decreto 302/2021. Proporcionando a participação popular com início no dia 

07/06/2021 e término previsto no dia 07/07/2021, através do “site” da Prefeitura Municipal, 

relativo ao PPA- Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025.  

O presente Edital será divulgado no Site Oficial da Prefeitura. 

Com a suspensão de eventos presenciais como medida preventiva à pandemia de Covid-19 

a Prefeitura iniciou a elaboração do PPA 2022/2025. A população poderá participar da definição 

das políticas públicas que comporão o Plano Plurianual peça orçamentária do Município por meio 

de Uma Consulta Pública. A iniciativa assegura a todos os cidadãos o direito de opinar e ajudar a 

decidir quais os programas devem compor o PPA a ser executado nos próximos 04 (quatro) anos. 

Esta nova forma de elaboração por meio de consulta pública pela internet, resultará em um 

orçamento mais conectado com a vontade e necessidade da população. A participação de todos é 

muito importante. Para dar a sua sugestão, basta clicar no link preencher o questionário e escrever 

sua sugestão.  Todas as sugestões recebidas serão levadas para análise da Administração 

Municipal de Treviso. 

Antes de deixar as suas sugestões, solicitamos que você preencha um pequeno cadastro de 

participante da Consulta Pública. Os dados serão mantidos em sigilo e servirão apenas para 

confirmar se você é cidadão de Treviso. 

 

*Obrigatório 

Nome * 

Endereço * 

Qual bairro onde você mora? 

CPF * 

Email * 

Telefone para contato* 

Indique até 5 tópicos para priorização de investimentos * 
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 Saneamento (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos)   

 Desenvolvimento Econômico 

 Eventos Turísticos 

 Limpeza Pública 

 Esporte 

 Parques e Praças 

 Casas Populares 

 Mobilidade Urbana - trânsito 

 Pavimentação 

 Creches 

 Iluminação Pública 

 Calçadas 

 Educação 

 Infraestrutura (Obras em Geral) 

 Saúde 

 Assistência Social 

 Meio Ambiente 

 Agricultura  

 

TREVISO, 25 de maio de 2021. 

 

 

ERNANY DA SILVA MORETI 
Secretário de Administração e Finanças 
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