ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA,
REALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARTICIPATIVO
2018-2021
(EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 48 DA LC, DE 04 DE MAIO DE 2000)

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e

dezessete), às lOh (dez horas), no município de Nova Viçõsa, Estado da Bahia,
reuniu-se em Audiência Pública, para cumprir determinação contida na Lei

Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), diversas pessoas
da comunidade, vereadores, comerciantes, funcionários públicos, conforme
assinaturas no final da ata. Dessa forma, pela Coordenação do Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, do Setor de Contabilidade e da Controladoria Geral

do Município, foi aberta a Audiência Pública com finalidade de apresentar as
propostas de governo, bem como explicar a todos os presentes a importância do

Plano Plurianual participativo, que corresponde ao quadriênio 2018-2021, com a
finalidade de buscar sugestões e melhorias para o município junto com os

munícipes. O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Sr. José
Anastácio Carvalho Machado, deu início a presente audiência pública,
cumprimentando todos os presentes, entre eles a Sra. Maria Neuza Porto

Romuaido da Silva e a Sra. Gabrieiia isla Martins de Oliveira. Em seguida,
passou a palavra ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Manoel Costa Almeida,
que após cumprimentar todos os presentes, declarou aberta a audiência e

convocou a senhora Gabrieiia Isla Martins de Oliveira para secretariar os
trabalhos e lavrar a ata da reunião. Dando continuidade aos trabalhos falou da

finalidade da Audiência, que é para cumprir a Lei Complementar n° 101 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), que se constitui no principal instrumento regulador das
Contas Públicas do País. Dentre seus incisos, parágrafos, alíneas e artigos,
encontra-se preconizado no Artigo 48, da Lei Complentar n° ,101 (Lei de
Responsabildiade Ficai), em seu Parágrafo Único, que determina que o Poder
Executivo deverá ser transparente em realação a gestão fiscal, devendo dar
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. Disse ainda que a transparência
deverá ser assegurada também mediante incentivo à participação popular e

realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de
discussão, dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.. Na
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

seqüência, determinou a Secretária designada Senhora Gabriella Isla Martins de

Oliveira, que fizesse a leitura do Edição de Chamamento para Audiência
Púbiica, devidamente publicado no Diário Oficial da Prefeitura, no dia

24/07/2017, Edição n° 1809. Assim, em atendimento a solicitação do
Execientíssimo Senhor Prefeito fiz a ieitura do referido Editai onde consta

que no uso iegai de suas atribuições e em obediência aos princípios de
transparência e publicidade, o Prefeito Municipal de Nova Viçosa convoca

a Comunidade em gerai, para participar da Audiência Pública, que será
realizada no dia 28 de julho 2017, às lOh (dez horas), em cumprimento ao
art. 28, da Lei Complementar n° 101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal.
Assim, passou a palavra ao Sr. Igor Silva do Nascimento, Controlador Geral

do Município para que o mesmo desse prosseguimento ao feito. Após
cumprimentar todos os presentes e saudar o Excelentíssimo Senhor Prefeito

Manoel Costa Almeida, o Controlador Geral do Município, Sr. Igor Silva do
Nascimento, faiou sobre a importância do planejamento ná gestão municipal,
dizendo que o planejamento é uma ferramenta administrativa, que possibilita
perceber a realidade e avaliar os caminhos para construir um referencial futuro.

Dentro da Administração Pública Municipal o planejamento tem como função
essencial reduzir as incertezas e indecisões nas ações governamentais
favorecendo as necessárias transformações econômicas e sociais para o
município. Em seguida, explanou acerca do Plano Plurianual Participativo que
corresponde ao quadriênio 2018-2021, dizendo que o Piano Plurianual e um

instrumento de planejamento governamental de médio prazo, que estabelece de
forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da Administração Público para
um período de quatro anos (2018-2021), organizando as ações do Governo em
programas que resultem em bens e serviços para a população e de suporte ao

funcionamento da administração. Disse que é papel do Plano Plurianual, além
de declarar as escolhas do governo e da sociedade, indicar os meios para a

implementação das políticas públicas, bem como orientar taticamente a ação
para obtenção dos objetivos pretendidos. A população tem oportunidade de

identificar os problemas da sua comunidade e apresentar ao prefeito para trazer
soluções, a população deve apontar melhorias para as diversas áreas temáticas

de atuação da prefeitura, tais como: Ação legislativa. Saúde, Educação,
Assistência Social, Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Agricultura e Meio
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Ambiente, Infraestrutura, Controle e Gestão Pública. Em seguida, distribuiu

fichas de solicitação para a população para que os mesmo pudessem opinar,
sugerindo melhorias para sua localidade, participando de forma direta no Plano
Plurianual Participativo. Dessa forma, concluiu a apresentação do Plano

Plurianual Participativo 2018-2021, e se colocou à disposição para demais

esclarecimentos. Em seguida foi retornada a palavra ao Prefeito Municipal, que
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso cpm a finalidade de
esclarecer qualquer dúvida sobre o Plano Plurianual Participativo 2018-2021.
Depois de todos os questionamentos e esclarecidas todas as dúvidas, o Senhor

Prefeito Municipal agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a

Audiência Pública, determinando a lavratura desta ata. Assim, para constar, eu

.CoSol Gabriella Isla Martins de Oliveira, secretária designada,
lavrei a ata, que depois de lida, se aprovada será assinada por todos os
presentes.

Nova Viçosa - Bahia, em 28 de julho de 2017.
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