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Atas

Ata da Oficina Pública
Síntese do Evento
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2021, às 14:00 horas realizou-se no
Plenário da Câmara de Vereadores a Oficina Pública para elaboração do Plano Plurianual
2022-2025 na área temática de Planejamento e gestão, gestão tributária, financeira e
orçamentária, legalidade, controle e transparência, atendendo o que preconiza a Lei
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal que assegura a participação popular mediante
incentivo a realização de audiência pública, durante os processos de elaboração e de
discussão dos Planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos.
Participantes
Estiveram presentes: Os Ilustrissimos Senhores Vereadores: Evânio Alves, José Tavares,
Antenor Mariano, Leila Porto e Silvano Almeida; o ilustríssimo Sr. Pedro Gilvan de Oliveira
Queiroz – Secretário M. de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos; a Procuradora Jurídica
Dra. Bartira Athaide Alcântara; o Sr. Tulio Lessa- Contador do Município; o Sr. Pablo
Forlan Oliveira Alves – Contador e Assessor de Controle Interno; o Sr. Keliton Heverton
Quinteiro – Controlador Interno.
Membros do Grupo de Coordenação Geral do PPA 2022/2025: Mariston Martins; Ivana
Borges Carinhanaha de Souza e Vilmara P. Nascimento Novais.
Demais presentes: Maria Isabel Bastos, Lorran Almeida, Deivid Santos, Ivanete Maia,
Rafael Quinteiro, Deildo Silva, Júlia Araújo, Maria da Paixão, Deilda Moura, Vanessa
Oliveira, José Pereira, Luciene Andrade, Vera Lúcia Souza, Mírian Valéria, Sara Beatriz de
Souza, Pedro Renan Ferreira, Ana Paula Lima, Isabela Cristina, Paula Lorena Belo, Amauri
Miranda, Vilma Gomes, Fatineide Raimunda, Helenice Lima, Ilza Souza, Roberto Santiago,
Josiel Rodrigues, Pedro Aloisio, Wdson Lima, Renilma Maria, Policarpo Miguel, Paula
Francielle, Nayara Almeida Bernardes.
Aprovação das Metas

A reunião foi iniciada pela Sra Ivana Borges Carinhanaha de Souza– representante do
Grupo de Coordenação Geral do PPA 2022/2025, a qual deu boas vindas aos participantes
em nome do Ilmo Senhor Vitor Perez – Secretário Municipal de Planejamento,
Administração e Finanças. Justificou a ausencia do Exmº Sr. Laercio Santana – Prefeito
Municpal que, devido a necessidade premente em cumprir agenda de reuniões nos orgãos
Estaduais em Salvador. Disse da importancia de realizar as oficinas por temáticas
individualizadas por meio das Secretarias, através da participação da equipe técnica, com
representações da sociedade civil e da participação popular. Em seguida deixou a palavra
a disposição do palestrante Ilmo. Sr. Pablo Forlan – contador da Forlan Assessoria, o qual
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parabenizou a gestão municipal por reunir toda sua equipe técnica à frente da elaboração
do PPA que, segundo ele é primordial para o planejamento governamental. Ressaltou a
importancia do planejamento para alcance dos objetivos, dos indicadores e para as ações
dos programas públicos. Prosseguindo fez exposição por meio de apresentação de slaides
contendo definição dos instrumentos de gestão, organograma da Prefeitura Municipal e
problemas identificados, metas do Planejamento e da Gestão, ações, dúvidas e sugestões.
Deixou a palavra a disposião dos presentes que desejassem fazer alguma coloção, tirar
dúvidas e/ou sugerir. A Sra. Vilma Gomes – técnica da Secretaria Municipal de Educação
apresentou como sugestão a elaboração do censo municipal. A ilustrissima Vereadora
Leila Porto fez algumas perguntas ao palestrante com relação a frota de veiculos do
município, bem como capacitação de servidores, as quais foram respondidas a contento
pelo palestrante. Outras participações foram feitas com relação a IPTU. Após explanação,
foram aprovadas pela plenária todas as metas apresentadas para o Programa Gestão e
Governança com Transparência, em anexo, tendo como executor a Secretaria Municipal
de Planejamento, Administração e Finanças do município de Ibotirama. E, não havendo
nada mais a tratar a Sra. Ivana Borges declarou encerrada a referida reunião. Como nada
mais houve digno de registro, lavramos a presente ata que após lida e achada conforme
foi assinada pelos presentes. Ibotirama – BA, em 16 de setembro de 2021.
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Ata da Oficina Pública
Síntese do Evento
Aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro de 2021, às 14:00 horas, realizou-se no
Plenário da Câmara de Vereadores a Oficina Pública para elaboração do Plano Plurianual
2022-2025 na área temática de Administração, Direitos da Cidadania e Segurança
Pública, atendendo o que preconiza a Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal que
assegura a participação popular mediante incentivo a realização de audiência pública,
durante os processos de elaboração e de discussão dos Planos, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Orçamentos.
Participantes
Estiveram presentes: O Ilustríssimo Senhor Vereador José Tavares; o ilustríssimo Sr. –
Secretário Municipal de Educação – Edcarlos Queiroz, o Ilustríssimo Sr. Ivo Delgado –
Secretário M. de Agricultura e Recursos Hídricos, Ilustríssimo Sr. Herickson Novais –
secretário Municipal de Assistência Social; a Procuradora Jurídica Dra. Bartira Athaide
Alcântara; o Sr. Tulio Lessa- Contador do Município; o Sr. Keliton Heverton Quinteiro –
Controlador Interno; o Ilustríssimo Sr. Noelio Nascimento – Coordenador da Guarda
Municipal.
Membros do Grupo de Coordenação Geral do PPA 2022/2025: Mariston Martins; Ivana
Borges Carinhanha de Souza e Vilmara P. Nascimento Novais.
Demais presentes: conforme lista de presença.
Aprovação das Metas

A reunião foi iniciada pela Ilustríssima Sra Monique Oliveira – Secretária Municipal de
Governo de Ibotirama, a qual deu boa vindas e agradeceu a participação do público
presente. Discoreu sobre os trabalhos que foram realizados durante todo período de
iniciação do PPA 2022/2025, bem com as oficinas de elaboração das propostas, as quais
encerravam naquele dia. Em seguida apresentou a estrutura da Secretaria de Governo
com seus respectivos responsáveis; colocou a palavra a disposição da Sra. Ivana Borges
Carinhanaha de Souza - representante do Grupo de Coordenação Geral do PPA 2022/2025,
para prosseguir com a apresentação. Dando sequencia a Sra. Ivana fez exposição por
meio de slaides, a saber: problemas identificados com relação as temáticas propostas;
metas do Planejamento, do Direitos da Cidadania e da Segurança Pública; ações
necessárias para atingir as referidas metas, dúvidas e sugestões. Deixou a palavra a
disposião dos presentes que desejassem fazer alguma coloção, tirar dúvidas e/ou sugerir
novas propostas. A Sra. Vilma Gomes – técnica da Secretaria Municipal de Educação
solicitou informações a respeito de alguma ação voltada para melhorias do setor de
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arquivos do município. Em resposta a Sra. Secretária disse que desde que assumiu a pasta
vinha tomando providencias quanto as melhorias com relação ao arquivamento dos
documentos públicos. O Secretário Municipal de Educação – Sr. Edcarlos Queiroz
parabenizou a gestão pela iniciativa das oficinas realizadas e todo desenrolar da equipe
de elaboração do PPA, discorrendo sobre a preocupação com cuidado dos arquivos
principalmente pela questão documental dos servidores. Falou ainda o Ilustrpissimo
Capitao Noelio – Coordenador da Guarda Municipal – da premente necessidade de reativar
e reestruturar o conselho de segurança publica; discorreu sobre as principais funções da
guarda municipal, das dificuldades, das demandas diarias solicitando coompreensão de
todos, uma vez que várias queixas são feitas pela população, por disconhecerem as
limitações daquela organização. Em sehuida o Ilustrissimo Sr. Herickson Novais –
Secretário Municipal de Assistência Social, parabenizou a reativação do disk 190 pela
policia militar; disse da importancia das melhorias na ouvidoria do município e das açoes
no arquivamento dos documentos. O enfermeiro e coordenador de Saude Eduardo
Fernandes sugeriu uma ouvidoria geral para o município; e disse da importancia de
construção de guaritas nas academias de saúde; e da imprescíndivel implantação de
sistema de dados com controle de usuários na rede de saúde do município. A
Coordenadora de Justiça e Cidadania – Larissa Ramos – propos um percentual de 1% para a
participação dos servidores nos conselhos municipais; disse da importante necessidade de
arquivamento de documentos da Cajum; de melhorar os mecanismos de comunicaçao das
açoes e do atendimento da Cajum; dentre outras sugestões. Após explanação, foram
aprovadas pela plenária todas as metas apresentadas para o Planejamento, do Direitos da
Cidadania e da Segurança Pública, em anexo, tendo como executora a Secretaria
Municipal de Governo do município de Ibotirama. E, não havendo nada mais a tratar a
Sra. Monique Oliveira agradeceu a participação de todos declarando encerrada a referida
reunião. Como nada mais houve digno de registro, lavramos a presente ata que após lida
e achada conforme foi assinada pelos presentes. Ibotirama – BA, em 17 de setembro de
2021.
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