
ATA DA 4  (QUARTA) AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA  

APRESENTAÇÃO E DISCUSÃO DO PPA - PLANO PLURIANUAL 

PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE ITORORÕ PARA O  

QUADRIÉNIO 2018/2021..  

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no 
plenário da Câmara Municipal de ltororó, localizada Av. Manoel Novais, 65 - 
centro - Itororá-Ba., foi realizada a quarta sessão de Audiência Pública, com 
inicio às 10:00 horas, contando com a presença de cidadãos, conforme lista 
em anexo devidamente assinada, atendendo ao chamamento do Edital de 
Convocação de Audiência Publica, divulgado na sede e nos distritos de Rio do 
Meio e Itati, por meio de som em carro volante, e, também, através da 
divulgação publicada no site oficial do da prefeitura municipal, a seguir 
transcrito: 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 ADAUT0 
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 Argemíro Pereira Alves, centro, no distrjto de 
Itati; Dia 18/08/2017 às 09:00 horas, no centro de Convivência Maria de 
Lourdes Borges Palmeira, localizado no Loteamento Sin vai Palmeira, na 
sede do município e, Dia 21/0812017 às 09:00, no auditório da Câmara 
Municipal de Vereadores, Situado na Av. Manoel Novais, 65 - centro. 
Itororó-Ba., 10 de agosto de 2017. ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal. Preside esta Audiência Pública o Sr. João Orlêde Moraes 

Silva, controlador interno da Prefeitura Municipal de Itororá, Faz as saudações 
e convida para compor a mesa o prefeito municipal, Sr. Adauto Oliveira de 
Almeida, a Sra. Claudia Pinheiro e o Sr. Paulo Carneiro Rios, secretários 
municipais de Educação e de Planejamento, Gestão e Finanças, 
respectivamente. O presidente da Sessão inicia dizendo que está e a quarta 
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, a segunda no dia 16/08/2017, realizada no distrito de 
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Itati e a terceira no dia 18/08/2017, realizada no Centro de Convivência, situado 
no loteamento Sinval Palmeira, na sede deste município. Enfatiza que a 
administração está fazendo o seu papel ao realizar as audiências públicas para 
que o cidadão possa participar das discussões na Elaboração do PPA. Que a 
participação popular está prevista no artigo 48 da Lei 101/2000 (LRF). Que foi 
criada uma comissão composta por João Orlede Moraes Silva, controlador 
interno e pelos secretários municipais, Paulo Carneiro Rios, Orlando Simões, 
Thiago Amui, Claudia Pinheiro, Marcília da Silva Costa e Magida Carvalho. 
Esclarece que após as realizações das audiências públicas o grupo de trabalho 
se reúne para avaliar as ações e sugestões dos participantes e inseri-las no 
contexto da elaboração do PPA, caso se taça necessário. Diz que a Lei 
Orgânica do Município não fixa o prazo para que o executivo municipal 
apresente o PPA para a apreciação dos vereadores e, sendo assim, o PPA 
pode ser apresentado à Câmara Municipal até o dia 31 de agosto, do primeiro 
ano do mandato do gestor. Explica aos presentes que o PPA participativo além 
de ser uma exigência legal, é, 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. Pede um aparte o 
Sr. Milton Marinho, questiona a divulgação das audiências públicas, aduzindo 
que muitos vereadores não tem conhecimento da realização das mesmas. 
Volta a palavra ao presidente da sessão, faz uma crítica construtive aos 
vereadores, afirmando que os mesmos deveriam ser mais assessorados ou 
deveriam abrir os sites de interesse do Legíslativo, a exemplo dos sites oficiais 
da justiça, do diário oficial do município e até dos blogs que divulgam noticias 
dos atos da administração municipal. Faz aparte, também a secretária de 
Educação Claudia Pinheiro, insinuando que o povo só participa de atos quando 
existe algum interesse pessoal ou alguma polémica criada em torno da 
administração quando é apresentada em sessões da Câmara. O Sr. Milton 
Marinho sugere que outras audiências públicas não sejam realizadas no 
horário das nove horas, pois é um horário em que muitas pessoas estão 
trabalhando e cita exemplo de uma audiência realizada no hospital. Volta a 
palavra ao presidente da sessão e o mesmo cobra da administração municipal 
que seja implantado o órgão de comunicação no âmbito da prefeitura a fim de 
que sejam cadastrados todas as entidades existentes no município para que 
nas próximas audiências realizadas pelo município, sejam direcionados 
convites personalizados para os seus representantes e que as audiências 
públicas para a elaboração do PPA foi amplamente divulgado em carro de som 
na sede e nos distritos, como também o edital de convocação foi publicado no 
site oficial do município no dia 11/08/2017, para conhecimento geral. Continua 
o presidente da sessão com suas falas, informando aos presentes que o PPA é 
um instrumento muito complexo e que se neste momento tossem apresentadas 
todas as metas, diretrizes e projetos, esta audiência pública se estenderia por 
mais de um dia Sugere e é aceito pelos presentes que sejam apresentadas as 
principais metas e diretrizes de cada secretaria. Assim, o presidente começa a 
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discorrer sobre as atribuições listadas no Anexo 1 do PPA, enfatizando as 
entregas e iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Social. O presidente 
da sessão antes de começar a divulgar as metas e prioridades das outras 
secretarias é aparteado pelo Prefeito Municipal que, dizendo não fazer parte do 
grupo de elaboração do PPA, acha que devem apreciadas pelos presentes as 
propostas inerentes Secretaria por Secretaria, o que foi acordado entre os 
presentes. O prefeito municipal pede licença aos presentes para se retirar do 
recinto pois tem compromissos inadiáveis a cumprir. Faz uso da palavra o Sr. 
Valdivio Morais Sugere que seja criada uma cooperativa para que mais de 700 
mulheres costureiras formadas possam produzir e gerar renda, vez que 
existem mais de 150 delas com máquinas de costura enferrujadas por falta de 
incentivo do poder pública municipal. Volta a palavra ao presidente da sessão e 
o mesmo discorre sobre as diretrizes da Secretaria de Educação, 
apresentando, as principais metas e as entregas e iniciativas inerentes a 
Secretaria. Solicita um aparte o presidente do sindicato SINSERVITO, o Sr. 
Silvio Kieber, sugere que a administração busque junto ao Governo Federal os 
recursos do FAT para promover cursos profissionalizantes aos jovens do 
município a fim de capacitá-los para o mercado do trabalho, citando como 
exemplo os cursos para pedreiro, carpinteiro, pintor e tantas outras profissões 
que são definidas em lei. O Sr, Milton Marinho faz um aparte e reafirma que a 
administração municipal deveria realizar mais audiências públicas para discutir 
o PPA em face da sua importância para o cidadão Itororoense O presidente da 
sessão responde ao questionamento do Sr, Milton Marinho, dizendo que a 
discussão do PPA não se encerra nesta última Audiência Pública, pois, no 
momento que o Projeto de Lei do PPA for enviado à Câmara, as comissões 
encarregadas de analisá-lo tem mais do que o dever de convocar tantas 
audiências públicas quantas sejam necessárias para que o povo compareça e 
participe com os vereadores, dando sugestões e apresentando ações para que 
emendas sejam introduzidas no projeto original. Faz uso da palavra o vereador 
Valfrido Miranda e diz da sua preocupação de que algum vereadot não seja 
contemplado com projetos que não estejam inseridos no PPA, citando exemplo 
de uma granja de porcos para ser construída no distrito de Rio do Meio, Faz 
uso da palavra o radialista Gil e sugere que a administração pública 
implemente o sistema de divulgação das riquezas produzidas pelos cidadão e 
cooperativas do município, fazendo com que os pequenos produtores tenham 
os seus produtos mais divulgados e comercializados dentro do próprio 
municipio e fora dele O presidente da sessão informa que no PPA já existe 
metas e diretrizes inerentes à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para 
atrair novas empreses em todos os ramos, inclusive a empresa de mineração 
que é um sonho que pode se tornar realidade em poucos anos, sendo uma vez 
implantada, gerará muito emprego e renda para o município. Diz o presidente 
da sessão que a administração municipal já está procurando terreno para que 
seja implantado o distrito industrial no município e que esta meta está incluída 
no PPA Fala da diretriz para que as empresas locais possam competir em 
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igualdade de condições nos processos licitatôrios, evitando que empresas de 
outras cidades sejam contempladas quando ganham em pregões oferecendo 
mercadorias produzidas dentro do próprio município de Iterorá. Num aparte do 
Sr. Milton Marinho, o mesmo faz saber que boatos existem de que o município 
de Itapetinga está se mobilizando para trazer empresas do ramo da mineração 
para se instalarem no distrito de Bandeira do Colônia, visto que o município de 
Itapetínga oferece mais estrutura logística do que o município de ltororó. Faz 
uso da palavra o Sr Valdivio Morais, diz que conhece muitas cidades em que a 
mineração gerou um grande avanço em seu desenvolvimento e sentiu a 
dificuldade no nosso município quando abriu um loteamento e convidou 
empresários para investirem no município, tendo uma negativa sobre o 
argumento de que não acreditavam na potencialidade de ltororó. Diz que o 
prefeito municipal precisa por em prática a elaboração das Leis que vão nortear 
a administração municipal e atrair as empresas que futuramente procurarão o 
município de ltororó para a instalação de suas atividades em face da possível 
exploração do minério em nosso município. Que esses programas não são 
imediatistas e levam tempo para ser implantados. Diz que é preciso olhar um 
ltororó para os anos cinquenta e não para os anos vinte. Afirma que ltororó não 
pode ficar estagnado como na era de Edineu, Gilton, Edineu, Marco Brito, 
Adroaldo e Marco Brito novamente. Fala da condição altiniétrica e geográfica 
que contempla o Bandeira do Colônia e que ltororó não tem Volta a palavra ao 
presidente da sessão que discorre sobre as atribuições das Secretaria de 
Agricultura e a Secretaria de Gestão Planejamento e Finanças. O vereador 
Valfrido Miranda fala da sua preocupação do desvio de aplicação de recursos 
conseguidos através de deputados, citando exemplo de verbas que são 
destinadas ao distrito de Rio do Meio e que podem ser desviadas para a sede 
ou outro distrito do município. Faz uso da palavra o Sr. Gil, sugere que em se 
criando cooperativas ou abrindo fábricas para a produção de doces de banana 
de qualidade, que a administração implemente a introdução dos mesmos na 
merenda escolar do município. Volta a palavra ao presidente da sessão que faz 
a explanação sobre os planos para a recuperação dos recursos hídricos do 

Ø município, citando uma das meta constantes do PPA que é a construção de 
barragens, aguadas e açudes nos leitos dos rios, riachos e córregos existentes 
no município. Fala também das metas para o saneamento básico do município 
e a construção de habitações para as pessoas de baixa renda, da 
regularização fundiária, da implantação de usina de reciclagem de lix., da 
construção de um aterro sanitário, da construção de cisternas para captação de 
água pluviais para o povo da zona rural e do aproveitamento de águas cinzas. 
Fala da meta para construção de 350 casas para pessoas de baixa renda. Fala 
que as 150 casas cuja construção era de responsabilidade do governo 
municipal passado e que ficaram inacabadas serão finalmente concluídas com 
toda a infra estrutura de esgotamento sanitário. Fala que o PPA que está 
sendo elaborado é um plano que procura contemplar as necessidades do 
município e que não pode ser um catálogo de mentiras em que a administração 

o 
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coloca no papel e não cumpre. Através do presidente da Sessão e os senhores 
Gil, Milton Marinho, Caio Monteiro, Silvio Kleber e Valdivio Morais e o vereador 
Vaifrido Miranda e a Secretária de Educação Claudia Pinheiro é aberto um 
debate intensivo sobre diversos assuntos inerentes ao município de Itororo que 
estão contemplados no PPA em apreciação. Usando da palavra o Sr. Gil 
sugere que o Prefeito Municipal viabilize a construção de uma pista de 
atletismo ao redor do estádio municipal. O presidente da sessão faz alguns 
comentários sobre as atribuições da Secretaria da Saúde, informando que 
devido a sua relevância para os munícipes as entregas e as iniciativas da 
secretaria de Saúde são muito variadas e contempla todas as necessidades da 
população. Abre um debate amplo entre os presentes sobre todas as metas 
traçadas pela Secretaria de Saúde e nenhuma indicação ou sugestão foi 
apresentada pelos presentes para a alteração do que está definido como metas 
no PPA ora em apreciação. O Plano Diretor Urbano, o Código de Posturas do 
Município, a reestruturação dos planos de Carreira do Magistério e dos demais 
servidores públicos municipais, a regularização da posse de imóveis urbanos 
pela administração também foram temas bastante discutidos entre os 
presentes O vereador Vaifrido diz que se for enviando um projeto de lei para a 
Câmara Municipal para a Reestruturação do código Tributário do Município ele 
só votará a favor se houver a regularização dos imóveis urbanos em todo o 
município, vez que tanto na sede como nos distritos de ltati e Rio do Meio os 
imóveis foram construídos em terrenos foreiros. O Sr. Valdivio Morais, usando 
da palavra tece algumas críticas ao governo municipal dizendo que o mesmo 
peca em algumas em algumas coisas, como sejam: falta de agilidade nas 
ações falta de um plano estratégico, peca em não fazer um treinamento de 
gestão e peca em deixar as coisas para depois, uma vez que as empresas 
estão aí para se instalarem no município. O Sr. Milton Marinho se diz 
preocupado com a falta de investimentos para dar suporte ás empresas que 
por certo se instalarão em nosso município advindo da exploração do minério 
de ferro Encerrados os debates, retoma a palavra final o presidente desta 
cessão, diz que todas as ações e sugestões que foram levantadas nesta 
Audiência Publica serão objeto de analise do grupo de trabalho e aquelas que 
não estão inseridas no PPA ora apresentado serão incluídas quando do 
encerramento dos trabalhos pelo grupo responsável, Nada mais havendo a 
tratar, o presidente da #essão agradece pela presença de todos e dá por 
encerrada a presente Audiência Pública, cuja ata vai lavrada e assinada por 
mim, Tiago Sousa Ribeiro secretario designado ad hoc 

ltororó-Ba, 21 de agosto de 2017. 

Tiago Souza Ribeiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ 11752.993/0001-08 

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

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

LISTA DE PRESENÇA DE PARTICIPANTES DA QUARTA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PARA A ELABORAÇÃO DO PPA PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO, 

REALIZADA NO DIA 21/08/2017, ÁS 09:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES, LOCALIZADA NA AV. MANOEL NOVAIS, 65 - 
CENTRO - ITORORÓ-BA. 
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