
RELATÓRIO



 Desde 2017, os pilares de atuação estratégica do governo municipal passaram a ser diálogo e 
eficiência. Surgindo então a ideia de se trabalhar, naquela época, o planejamento municipal para os 
próximos quatros anos em conjunto com a população voltaredondense, com a realização do Plano 
Plurianual Participativo, que contou com a etapa digital com a participação popular em uma plataforma 
na internet e com a etapa presencial com a realização do Fórum do Plano Plurianual Participativo. 
 
 Feito isso, em 2018, passou a vigorar o plano, construído por muitas mãos que terá validade até 
2021 e cabendo ao governo municipal monitorar a execução de suas atividades para atender às ações, 
objetivos e atividades previstas neste plano, a fim de cumprir mais um de seus pilares estratégicos - a 
eficiência. Contudo, não caberia apenas ao governo municipal essa função, pois a população da cidade 
que ajudou a construir este plano também é parte no processo de monitoramento. Por isso, fizemos, em 
2018, o Caderno do PPA Participativo, que pode ser acessado pelo link http://bit.ly/Caderno-PPA-
Participativo-VR. 

 Cumprindo a legislação e fomentando mais uma vez a participação popular e a transparência, 
estamos disponibilizando a você, cidadão, o caderno de monitoramento da execução das atividades 
previstas no Plano Plurianual Participativo, referente às atividades realizadas em 2018, primeiro ano de 
vigência do plano. Este caderno tem o intuito de prestar contas sobre a atuação do governo municipal 
para atender às ações, objetivos e atividades construídas sobre o prisma da participação popular no 
planejamento municipal.

 Portanto, neste caderno será possível observar o estágio de atendimento deste plano, ver o que 
já foi cumprido e o que está em andamento ou, ainda, ver o que está no estágio inicial. Dessa forma, esse 
material visa demonstrar a eficiência do governo municipal em atender ao que foi definido e também 
demonstrar o diálogo tomando com base o princípio da transparência e da prestação de contas a toda 
população do município.

Enock de Azevedo Henriques
Secretário Municipal de Planejamento, Transparência e

Modernização da Gestão 
































































