
ATA DA 2 (SEGUNDA) AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 

APRESENTAÇÃO E DISCUSÃO DO PPA - PLANO PLURIANUAL 

PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE ITORORÓ PARA O 

QUADRIÉNIO 2018/2021  

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de (2017) dois mil e dezessete, 
na sala de reuniões do Prédio Escolar Municipal Argemiro Pereira Alves, 
localizado no distrito de Itati neste município, foi realizada uma sessão de 
Audiência Pública, com início às 9:30 horas, com a presença dos cidadãos 
constantes da lista em anexo, em atendimento ao Edital de Convocação de 
Audiência Publica, divulgado neste distrito por meio de som em carro vo!ante, 
como também através de divulgação publicada no site oficial do da prefeitura 
municipal, como segue: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 O 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITORORÓ. - ESTADO DA BAHIA, o Senhor 
ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições legais, em 
cumprimento do disposto no artigo 48, § único, da Lei Complementar n° 
10112000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal), leva ao conhecimento 
público e informa a população em geral, em especial aos presidentes de 
sindicatos, associações, cooperativas e representantes de entidades 
religiosas, que estará promovendo a realização de Audiências Públicas, 
com finalidade única e exclusiva de levantar junto aos munícipes, ações e 
sugestões para elaboração do PPA - Plano Plurianual participativo (2018 
a 2021), a serem realizadas nas seguintes datas, horários e locais: Dia 
15/08/2017, às 09:00 horas, na Unidade de Assistência Social, na Rua XV 
de Novembro, sln, no distrito de Rio do Meio; Dia 16/08/2017, às 09:00 
horas, no prédio Escolar Argemiro Pereira Alves, centro, no distnto de 
Itati; Dia 18/08/2017 às 09:00 horas, no centro de Convivência Maria de 
Lourdes Borges Palmeira, localizado no Loteamento Sinval Palmeira, na 
sede do município e, Dia 21/08/2017 às 09:00, no auditório da Câmara 
Municipal de Vereadores, Situado na Av. Manoel Novais, 65 - centro. 
ltororó-Ba., 10 de agosto de 2017. ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal Esta Audiência Pública é presidida pelo Sr. João Orlede 
Moraes Silva, controlador interno da prefeitura que convida para compor a 
mesa o vice-prefeito e Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças, o Sr. 
Paulo Carneiro Rios e os servidores municipais Thaina Santos Silva Barbosa 
Tiago Souza Ribeiro e Geane Santos de Souza, representando as Secretárias 
Municipais de Saúde, Educação e de Desenvolvimento Social, 
respectivamente. O presidente da Sessão inicia dizendo que esta e a segunda 
Audiência Pública programada para a discussão e apreciação para a 
elaboração do PPA, sendo que a primeira foi realizada no dia 15/08/2017 no 
distrito de Rio do Meio. Explica aos presentes que o PPA participativo além de 
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ser uma exigência legal, e, também uma prioridade do atual governo e que a 

participação popular na elaboração do Plano Plurianual Participativo para o 
período 2018/2021 é de suma importância para o município. Faz resumo do 
que é o Plano Plurianual participativo, dizendo que é uma exigência contida na 
lei de Responsabilidade Fiscal e afirma que é preciso que os moradores do 

distrito de ltatí tenham consciência das suas necessidades e participem das 

discussões sobre os assuntos que envolvem o PPA. Faz um amplo relato sobre 

os programas, as metas e as diretrizes que fazem parte do PPA que está 
sendo elaborado para o período 2018 a 2021 Expõe de forma clara e objetiva 
todos os temas estratégicos, programas e compromissos das Secretarias que 

fazem parte do Plano Plurianual. Lê as atribuições de cada secretaria. Abre 

espaço para que os presentes deem as sugestões e indicações que acharem 

necessárias. Fala da expectativa da vinda da míneradora para o nosso 
município e a importância que a instalação dessa empresa representa para o 

nosso município, que por certo vai fazer uma grande diferença na geração de 
emprego e renda. Faz uso da palavra simultaneamente os Srs. Rogério Ramos 
de Oliveira e Valnei Aliança, representando os demais presentes em comum 

acordo e apresentam ao Grupo de Trabalho para a elaboração do PPA as 

seguintes ações sugestões para o distrito de ltati: Construção de uma ceche 

escola em terreno próprio; Construção de um vestuário no campo de Fu'ebol; 

Aquisição ou desapropriação do terreno aonde se localiza o campo de futebol; 
Reforma da quadra poliesportiva com implantação de sua cobertura; 

Construção de pontos de ônibus nas estradas vicinais adjacentes ao distrito; 

Calçamento das Ruas Rui Barbosa e o restante da Avenida Heliodório; 

Asfaltamento da estrada que liga o Pau e Corda ao Distrito de Itati; Adquirir ou 

desapropriar terreno para a ampliação da Rua Bom Jardim; Reformar a antiga 

subdelegacia do distrito para servir de sede da guarda municipal Reformar o 

galpão da feira livre e promover parceria público privada (PPP) com 
empresários do município com o objetivo de adquirir instrumentos musicais 
para as escolas. Não havendo outras manifestações dos presentes, volta a 

palavra ao presidente da sessão desta Audiência Pública, informando aos 

presentes que todos as sugestões aqui apresentadas serão objeto de analise 

pelo grupo de trabalho que está elaborando o PPA participativo e todas as 

sugestões que puderem ser aproveitadas farão parte do plano estratégico no 

ato do fechamento dos trabalhos. Não havendo mais nada a tratar, o 
presidente da sessão agradece pela presença de todos e dá por encerrada 
esta Audiência Pública, Eu Tiago Souza Ribeiro, secretário designado ad hoc, 

lavrei a presente ata que ora assino. 

ttororó-Ba, 15 de agosto de 2017. 

r ç  
Tiaio Souz Ribeiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
Fone: (73) 3265-1912 — Fax: (73) 3265-1153 

wwwitororo.ba.io.govbr - CEP: 45.710-000 - Itororó - Bahia 

LISTA DE PRESENÇA DE PARTICIPANTES DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PARA A ELABORAÇÃO DO PPA - PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO, 

REALIZADA NO DIA 16/08/2017, ÁS 09:00 HORAS, NO PRÉDIO ESCOLAR 

ARGEMIRO PEREIRA ALVES, LOCALIZADO NO .DISTRITO DE ITATI - CENTRO, 

NO MUNICÍPIO DE ITORORÓ-BA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ 13152.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
Fone: (73) 3265-1912 - Fax: (73) 3265-1153 

www.itororo.ba.io.gov.br  - CEP: 45.710-000 - Itororó - Bahia 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

D
A

U
T

O
 O

L
IV

E
IR

A
 D

E
 A

L
M

E
ID

A
 - 24/04/2020 16:28:09

A
cesse em

: https://e.tcm
.ba.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 768113cd-b51f-4d50-b439-e83d4413c5c3


