
ATA DA 3  (TERCEIRA) AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 

APRESENTAÇÃO E DISCUSÃO DO PPA - PLANO PLURIANUAL 

PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE ITORORÓ PARA O 

QUADRIÊNIO 2018/2021.  

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no auditório 
de conferências do Centro de Convivência, situado no Loteamento Sinval 
Palmeira, na sede deste município, às 9:35h, iniciou-se uma sessão de 
Audiência Pública, contando com as presenças de cidadãos do município, 
conforme lista de assinatura anexada a esta ata, atendendo ao chamamento do 
Edital de Convocação de Audiência Publica, amplamente divulgado na sede e 
nos distritos de Rio do Meio e ltatí, através de som em carro volante, como 
também por meio de divulgação publicada no site oficial do da prefeitura 
municipal, que ora transcrevo: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021 O 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE !TORORÓ. - 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, sin, no distrito de Rio do Meio; Dia 16/08/2017, às 09:00 
horas, no prédio Escolar Argemiro Pereira Alves, centro, no distrito de 
ltati; Dia 18/0812017 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 21/08/2017 às 09:00, no auditório da Câmara 
Municipal de Vereadores, Situado na Av. Manoel Novais, 65 - centro. 
Itororá-Ba., 10 de agosto de 2017. ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal. Preside esta sessão de Audiência Pública o Sr. João 
Orlede Moraes Silva na condição de membro presidente do Grupo de 
Trabalho para elaboração do PPA, que convida para compor a mesa o Prefeito 
Municipal, Sr. Adauto Oliveira de Almeida, o vice-prefeito e Secretário de 
Gestão, Planejamento e Finanças, o Sr. Paulo Carneiro Rios, as Sras. Mágida 
Carvalho e Claudia Pinheiro, secretárias de Desenvolvimento Social e de 
Educação, respectivamente. O presidente da sessão inicia os trabalhos, 
convidando o prefeito municipal a se manifestar diante dos presentes. Faz uso 
da palavra o Prefeito Adauto Almeida, diz que a prioridade do seu governe é a 
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transparência na gestão dos recursos que entram nos cofres da prefeitura e 
que o seu governo é voltado para o povo e para a melhoria da qualidade de 
vida, principalmente das pessoas mais carentes. Diz que administração 
municipal não se cansará em buscar recursos nas esferas federal e estadual 
para o desenvolvimento do nosso município. Tece mais outros comentários 
sobre a ação do governo municipal nesses oito meses de administração. Pede 
licença aos presentes para se ausentar da sessão, pois o mesmo precisa 
participar de outras reuniões de relevante interesse para o município. Volta a 
palavra ao presidente da sessão, o Sr, João Orlede, diz para os presentes que 
está sendo realizada a terceira Audiência Pública com a participação popular 
programada para a apreciação e discussão para a elaboração do PPA 
Participativo para o quadriênio 2018/2021, sendo que a primeira foi realizada 
rio dia 15/08/2017 no distrito de Rio do Meio e a segunda no dia 16/0812017, no 
distrito de Itati. Faz um relato circunstanciado sobre o tema PPA participativo, 
Diz que essas audiências realizadas atendem a um dispositivo legal e que, 
também, é uma inovação na administração pública do nosso município, haja 
vista que outros gestores que passaram pela prefeitura municipal de ltororó 
não tiveram a preocupação de ouvir os munícipes quando da elaboração de 
Projetos de Leis de interesse do povo. Diz que a participação da comunidade 
neste perídio de elaboração do PPA é de vital importância para o povo do 
nosso município. Demonstra de forma clara e objetiva alguns pontos referentes 

s diretrizes, metas e programas inseridos no PPA, que é um retrato do plano 
de governo que o prefeito municipal apresentou ao povo e a justiça eleitoral por 
ocasião da sua candidatura no ano de 2016. Faz um resumo das entregas e 
iniciativas inerentes a cada secretaria, em especial à secretaria de 
Desenvolvimento Social, tendo em vista que o povo do Loteamento Sinval 
Palmeira e ruas adjacentes que carecem de um olhar mais cuidadoso da 
administração municipal, em vista da vulnerabilidade por que passam, em 
termos de infra estrutura e de saneamento básico. Faz um aparte a 
representante da Secretaria de Saúde, Sra. Leni S de Amorim Leal Assistente 
social - CRAS leva ao conhecimento dos presentes que a meta da secr&aria 
de saúde é desempenhar o papel de uma secretaria responsável e voltada 
para as necessidades de toda a população do nosso município, principalmente 
para as pessoas mais vulneráveis. Diz que as iniciativas e entregas definidas 
neste PPA serão prioridade desta Secretaria. Que as atividades preventivas e 
educativas serão implementadas com mais eficácia para prevenção de 
doenças e até no combate a gravidez indesejada de jovens e adolescentes. 
Informa aos presentes que a unidade móvel de saúde que estava sucateada foi 
recuperada nesta administração e que em breve estará atendendo às pessoas 
que dela necessitarem, tanto na sede como nos distritos do município. Faz uso 
da palavra a Secretária de Desenvolvimento Social, Mágida Carvalho, diz que a 
secretária tem promovido várias conferências tentando informar aos munícipes 
de tudo quanto está sendo desenvolvido em prol das pessoas que necessitam 
do apoio da sua secretaria. Cita o problema do Programa Bolsa Família e diz 
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que a demanda desse programa está se reestruturando para uma melhor 

fiscalização e recadastramento dos beneficiários do Programa do Governo 

Federal. Faz referência a muitas ações desenvolvidas pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social que luta incansavelmente para proporcionar aos 

munícipes uma assistência social mais igualitária e eficaz Volta a palavra ao 

presidente da sessão. Sr, João Orlede, diz que a administração está envidando 

esforços para concluir as 150 casas que o gestor anterior deixou pelo caminho 

e que ficaram inacabadas. Diz que em breve essas casas serão entregues ás 

pessoas que estão cadastradas para que recebam essa casas em condições 

de uma moradia digna. É aberto um debate democrático entre os presentes, 

quando várias pessoas presentes usam da palavra para reivindicarem ações 
da administração municipal em prol das pessoas moradoras do loteamento 

Sinval Palmeira e redondezas, a exemplo de dona Vitória que se refere à falta 

de uma melhor educação e conscientização aos jovens, principalmente as 

meninas que carecem de orientação sexual para não se engravidarem 

prematuramente. Dona Vitória diz que é moradora de há muito tempo nesse 

loteamento e que esta administração tem todo o seu apoio, pois acredita que o 

prefeito é honesto e que só quer o bem para o povo de itororó. Encerrado o 

debate, foi apresentada ao presidente da Sessão uma relação de sugestões, 

onde consta como anseios dos moradores do loteamento Sinval Palmeira as 

seguintes ações Saneamento Básico em todo o loteamento; mais iluminação;  

mais emprego; mais moradia e a construção de uma creche no bairro. O 

presidente da sessão explica aos presentes que todas essas sugestões aqui 

apresentadas já fazem parte das diretrizes traçadas no Plano Plurianual, 

inclusive com a previsão de construção de mais 350 casas na sede do 

município para atender a demanda da moradia das famílias mais carentes. 

Quanto à creche no Loteamento, a administração pretende promover a 

restauração e conclusão daquela obra situada perto do CENPRO, assim que 

ajustar com o Governo Federal as pendências que foram deixadas pelos 

prefeitos anteriores que viraram as costas para aquela obra tão importante para 

o povo de ltororó, especialmente para o grande loteamento. Encerrados os 

debates, e nada mais havendo a comentar, o presidente dessa Audiência 

Pública da por encerrada a sessão e eu, ARACELE PRATES DE OLIVEIRA, 

secretaria designada ad hoc lavrei a presente ata que vai por mim assinada 

ltororó-Ba., 18 de agosto de 2017. 

ARACFI E PRATES DE OLIVEIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ 13352.993/0001-08 

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

www aororo ba io gov br - CEP 45.710-000 - Itororo - Bahia 

LISTA DE PRESENÇA DE PARTICIPANTES DA TERCEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PARA A ELABORAÇÃO DO PPA - PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO, 

REALIZADA NO DIA 18/08/2017, AS 0900 HORAS, NO CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA MARIA DE LOURDES BORGES PALMEIRA, LOCALIZADO NO 

LOTEAMENTO SINVAL PALMEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITORORÓ-BA. 
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