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Alagoinhas, 29 de Agosto de 2OL7.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e

dezessete, à hora regimenta!, realizou-se uma

Audiência Pública de acordo Oficio no O24I2OL7,

SEPLA, em Cumprimento a Lei Complementar no

lOUOO, para discutir a elaboração do Plano

Plurianual (PPA) 2OL8-2O21. Dentro os

convidados presentes estavam: Tácio Éden

Azevedo Lobo - Secretário de Planejamento e
LI z1 orçamento (SEPLA), e os vereadores Anderson r\
; § o césar Baqueiro da silva, Luciano Marcio N'
, lGj),\ santos Almeida, Raimunda Neire Florêncio de Ary

Souza, Darlan Lucena de Oliveira, Caio Ícaro
va Ramos, Nobefto Alves Moita '.Bebé,,,

Jorge de Santana Gonçalves '.Jorge da
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Farinha", Ozeas Menezes de Souza, José Cleto

dos Santos Filho, Luciano Sérgio de Jesus

Santos, Francisco Ribeiro de Oliveira "Thor de

Ninha, João Henrique de Jesus Meirelles

Paolilo, Edilson Ferreira Lima "Duy do frango",

é Carlos Lins de Lima e Robefto José Torres

Lima. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr.

Presidente Robefto Torres, faz uma breve

saudações as representações, e diz essa

audiência publica tem a finalidade de discutir

o PPA de 2OL8-2021. Em seguida passa a
palavra ao Sr. Tácio Lobo Secretário

Municipal de Saúde, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Gostaria de saudar a todos os

Vereadores na pessoa do Presidente Roberto Torres,

e todos os cidadãos representantes de Associações

u Q.r
'§Ju"

na pessoa

Rodrigues,

do Presidente da UAMA Sr. Milton

e os demais presentes. Vamos apresentar,

:. (Plano Plurianual) 2018 -2021. Sempre
o*. suVt lúuon

nosso PPA
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impoftante iniciar agradecendo a Deus, não pelo dia

de hoje mais todo processo que vivemos no PPA. Foi

um processo no período de noventa dias de

elaboração com muitas pessoas envolvidas. Tenho

cefteza que esse processo nas engajações do poder

executivo , das Associações, de Planejar Alagoinhas

está muito mais fofte. Todo esse processo paftiu da

Coragem do Prefeito Joaquim Neto, coragem de

impor aos Secretários uma nova forma de fazer

gestão pública de uma forma moderna que desse ser

feito lado a lado com a população. O Sr.

Presidente passa a palavra ao Vereador

Luciano Sérgio, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Gostaria de saudar a todos os

seruidores públicos de carreira em especial aos

Guardas Municipais, e os demais presentes nesta

Casa. Estou no meu terceiro mandato e sempre
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dialoguei muito com as
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trabalham com dados concretos e trabalham defendo

as linhas das legislações. E dizer que sempre mim

dei bem com os profissionais. Alagoinhas é uma

cidade vanguarda. Nós temos funcionários efetivos

na Prefeitura independente do prefeito que entre que

dar conta da maquina pública. Sabemos da mão de

obra qualificada do grupo Joaquim Neto, mas sou

servidor público e sabemos também da qualidade

dos funcionários de carreira daquela prefeitura.

Minha visão não é ampra, não é provinciana. Quero
fazer um destaque á esse jovem secretário Tácio

Lobo. Não tenho preconceito para quem vem
contribuir para Alagoinhas, agora que vem para está

cidade não da conta do serviço, temos nossas

reclamações. E não é o caso de Tácio Lobo. Tivemos
reuniões por várias vezes, junto com nossa

comissão, na primeira audiência pública tivemos a
ideia de anunciarmos isso na LDo. Isso não é uma
ideia, já está prevista na pei. Então quero destacar

DÀsrLV*.;úmot.F^ I^f,§ISLATTVo
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caráter e a postura diplomática do Secretário Tácio

Lobo. Não pude estudar a peça que ainda vai ser

apresentado. Mas achei tímido o que foi apresentado

para educação. Sabemos dos desafios da

administração pública que o dinheiro cutto. Mas não

vejo a possibilidade de combater trabalho infantil,

não vejo a possibilidade de combater a questão das

drogas, para combater a vulnerabilidade social, se

não for pela educação. Eu esperava que dentro do

PPA, a educação fosse mais ousada em trazer uma

proposta da ocupação percentual das escolas em

dois turnos. A educação em tempo integral.

Precisamos focar na educação para termos recursos

do Fonte 0 para a maquina funcionar. Com relação à

inscrição de família do Cadúnico com ampliação para

45 mil famílias. A média de família do Cadúnico é de

três famílias. Nas contas 45 mil x 3 dará 135 mil,

Alagoinhas tem 155 mil habitantes em média a ideia

é essa mesmo? Isso não $gnifica que dessas 135 mil
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pessoas terão direito a Bolsa família, ou habitação.

Mas essa é a meta reconhecidamente do quadro

social da cidade que o governo pretende? Com

relação ao Saneamento fala em números mão não

transformou em percentual de cobeftura. Seria

impoftante um comentário do Secretário a cerca

dessa questão. Na saúde vimos a ampliação da

média e alta complexidade. Achei ótimo. O município

vai manter o mesmo percentual de cobeftura na

atenção básica? Obrigado! O Sr. Presidente

passa a palavra ao Ver. Caio Ramos, Sr.

Presidente, Srs. Vereadores. Gostaria de saudar a

todos os presentes. E dizer de nossa satisfação como

Vereador, e ter uma apresentação tão ampla feita

pelo Secretário Tácio Lobo. Eu sou a prova viva

desse planejamento de Alagoinhas, por que tive a

oportunidade acompanhar o Secretário e vimos de

pefto como foi feito e tratado com as pessoas. Então

credito
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equipe e na condução de seu trabalho dentro

daquela Secretária. E estaremos aqui atento para

colaborar com o avanço de nossa cidade. E não

tenho duvida que eSSe Governo faça acontecer de

forma contundente daquilo que foi passado aqui pelo

Secretário. E isso mim orgulha por pafticipar desse

processo. Obrigado! O Sr. Presidente passa a

palavra ao Vereador Luciano Almeida, Sr.

Presidente, Srs. Vereadores' Gostaria de saudar

na pessoa do Sr. Queiroz - Secretário de Gabinete a

todos os presentes. E dizer que pude acompanhar o

trabalho que foi feito do planejar Alagoinhas com

consulta popular feita no Riacho da Guia, nas

comunidades Santa Terezinha, Barreiro, Brasilinha

junto com as representações da UAMA e da UARA.

E peço aos Srs. Vereadores para quando formos

analisar o PPA termos o cuidado e respeitar o que foi

ido para esta Casa através da consulta popular o
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mais deixo esse apelo. Quero desde parabenizar ao

Secretário Tácio Lobo, por que temos mais de duas

gestões que não discutem o PPA. O Secretário Tácio

fez uma consulta em cada Secretária levantando as

demandas e os projetos de cada uma, em seguida

partiu para escuta popular. Isso mostra que não

podemos mais brincar de gestão. Quero ressaltar a

preocupação do Prefeito Joaquim Neto de fazer uma

administração gerencial. E não tenha dúvida que vai

acompanhar todas as ações de perto. Todos

sabemos que cada Vereador tem o

comprometimento da causa, somos a casa da

diversidade independente de bandeira partidária.

Mas convergimos quando é para o bem do município

de Alagoinhas. O Sr. Secretário junto com a

Comissão de finanças, fiscalizaÇão, Orçamento

formado Luciano Sérgio (Presidente), Darlan Lucena

(Relator), Luciano Almeida (Membro) reuníamos

árias vezes para discutirmos o PPA. Isso mostra o
*lrroxto losÉ.
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comprometimento da gestão com a população

durante esses quatro anos. obrigado! o sr.
Presidente passa a palavra ao vereador
Raimundo Alves "Gode", sr. presidente, srs.
vereadores. Gostaria de saudar na pessoa de Tácio

Lobo secretário de orçamento a todos os presentes,

desde já parabeniza-ro Gostaria pelo trabalho que

vem desenvolvendo dentro da administração.

Aproveitar o ensejo saudar a todos os vaqueiros. E

em nome de nome do secretário eueiroz saudar a

todos os secretários. obrigado! o sr. presidente
passa a palavra ao vereador Francisco Ribeiro
"Thor de Ninha,,, Sr. presidente, Srs.
vereadores. Gostaria de saudar a todos
presentes. E dizer ao sr. secretário que o ppA

atendeu minhas expectativas. Imaginei que viríamos
aqui hoje para fomentar o debate. seria interessante
que o PPA fosse entregue antes para que

orldéssemos estudar para ficarmos entendido
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processo. Por isso minhas expectativas não foram

atendidas. Qual a ferramenta o v. sa. vai utilizar

para fazer esse acompanhamento? E se as

secretárias estão aptas, e qual ferreamente vai

utilizar para cumprir as metas desse planejamento?

Achei que a Secretária de

otimista. Se critérios para

Educação foi muito

estabelecer metas se

Ievaram em consideração à quantidade recursos no

PPA? Não consegui enxergar algumas coisas no ppA.

Primeiro a valorização do Servidor, segunda a

modernização da máquina administrativa. porque

não enxergamos o investimento na informatização

nessa gestão. com relação na questão ambiental,

quanto será gasto? Tanto na educação

quanto no investimento em saneamento.

ambiental,

Obrigado!

O Sr. Presidente passa a

João Henrique, Sr.
'ereadores. Gostaria de

presentes. Desde já para
rurronto.losÉ

suprnVlsonou

palavra ao Vereador

Presidente, Srs.

saudar a todos os

r ao Sr. Secretário
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com sua chegada ao município sendo de grande

valia seu trabalho. Tenho vísto os elogios, partidas

dos órgãos civis a frente desta secretária. o pranejar

Alagoinhas veio como ferramenta importante do
Governo. E deixo como sugestão que seja definido
ano a ano as ações do Governo através do planejar

Alagoinhas. Gostaria que a apresentação chegasse

com antecedência para podermos analisar o
processo para podermos discutir. No ppA em
algumas áreas achei ousados, em outras um pouco

tímidas. vimos à sociedade recramado bastante do
transporte públíco, e não vimos tratar sobre essa
questão no PpA. Outro ponto foi nas prioridades da

\À* LDo 2018, não falarmos em números. É impoftante
'-.-\»)quando essa peça chegar nesta casa possa

quantificar por ano, e por ações o que se pretende. E

não tenha dúvida quando o projeto chegar nesta
poderemos trabalhar de forma mais concreta

sejam planejadosFSSes próximos
/ *o.rorrorosÊclr-o
I n .supf,Rv,,+eDEJi'ffl
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que saiam do papel. Obrigadol Com a palavra o
Sr. Tácio Lobo - Secretário, responde: ao Ver.

João Henrique que o pranejar Aragoinhas está na

primeira fase. E hoje é um dia de concrusão dessa

primeira fase desse projeto. A ideia desse projeto é
conecta sempre com a população a visão de
planejamento de médio e longo prazo. Alagoinhas

vivia uma década a farta da escuta da gestão com a
população. Então acredito muito na criação da

cultura, mais acredito também no meu tecnorógico.

Essa modaridade tem um formato de eraboração das

( r \ fOO (formato do Governo do Estado), onde qualificar

\7t. quantifíca as metas do ppA. Essas metas que
\-\ foram estaberecidas até 2021 como vão anuarizar?

\?-\ Vão entrar na estratégia da nossa gestão até 2020. ,&;
Quanto ao ponto de sair do papel posso garantir que ryesse é nosso trabarho. Na fara do vereador Luciano
Sérgio compartílho quando diz da equipe do servidor

ginal foi extremamente flportante esse ponto
,. .trttrromoJosác^el
/ suPERvlSoRDE
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Discordo das metas tímidas da educação, já trabarhei

em secretaria de educação e sei das dificuldades de

alcançar na educação. Alagoinhas a muito tempo não

alcança as metas do IDBE dentro do plano

educacional de educação. Então vejo a Educação

com um desafio gigantesco. No Cadúnico

encontramos 30 mil cadastrados, hoje temos 45 mil
cadastrados. Dentro a meta de saúde tem ampliação

em 30o/o na Atenção Básica. A qualificação está
dentro das metas da LDO para 2018. E dizer ao
Vereador Thor de Ninha após essa apresentação os
Vereadores terão o detalhamento nas mãos de
todos. Estarei 100o/o disponível para conversar
individualmente ou coretivamente. Esse materiar
estava a quinze dias disponíveis na Internet para
toda população. A ferramenta que iremos utilizar
para esse acompanhamento a metodologia chamada

metodologia gerou

§çN
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têm Rio de Janeiro, Salvador e o Estado de

Pernambuco. E essa ferramenta foi desenvolvida no

Reino Unido no Governo de Tony Blair. Sou

estudante de educação e seu do desafio do

Secretário, mais dentro desses oito meses vem

executando com propriedade. Como o processo de
avalição deixamos um pouco as Secretárias

sonharem, sem limitação, estabelecendo metas

através do díagnostico, visitamos as secretárias
entregamos uma metodologia, então as Secretárias

elaboraram as metas incíativas se permitindo sonhar.
E ao longo desse quarenta e cinco dias fizemos a
execução. Obrigadol O Sr. presidente passa a
palavra ao Vereador Anderson Baqueiro, Sr.

na pessoa da Sra. Leila a todos os presentes. E dizer

desse não se fazSr. Secretário que um trabatho

sozinho. E sabemos do seu

gqalificação independente
f li Nâ .frnromorosf cÀLpl

W,ÃH
compromisso e de sua

bandeira partidária
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acordo com metas foi extremamente importante a
maneira que foi feito o debate, isso aproxima o
Governo com a população no modo geral.
Entendemos a importância do ppA para os próximos
quatros anos, que serão etaboradas as LDO, enfim as
peças orçamentárias. Dentro das metas tem algumas
que gostaria de trazer como sugestão. porque

acompanhamos as comunidades e vimos de perto
algumas necessidades principatmente na parte da
cultura. Não vimos nenhuma meta de fomento para
qualificação de artesão, de artistas plásticos. Temos
até o Centro de Cultura que vem sendo utilizado por
vários artistas, e não vir nenhum incentivo para
qualificação desses profissionais. No eixo do esporte

,uimor 
à criação de um novo complexo. E temos o

inásio de Esportes foi feita a concessão pública

yu o município é um equipamento que precisa ser

I

revitalizado. Com relação a Centrat de Abastecimento
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focar suas metas orçamentárias. Com relação a
SEMAS e Secretária de Educação gostei das metas.

Mas pensei o Governo Municipal fosse maís ousado,
principalmente na Central de Abastecimento. A

central não cabe mais uma revitarização mais sim

feita e outro lugar para atender os nossos

agricultores familiares. Então essa é uma sugestão
para ser pensado com o novo modelo. Gostei da
requalificação de águas lagoas. Na parte de
iluminação pública em cinco avenidas é pouca.

Poderia ser por Leds por que é uma economia para

nosso município. As nossas ruas precisam desasa
Â iluminação. Não vimos nenhum projeto de coleta

seletiva em nossa cidade. E temos que ter um olhar

cidade. Espero que essas metas tem um

para questão da coleta setetiva em

w
diferenciado,

acompanhamento proximo para que execuções
sejam cumpridas. Obrigado! O Sr.

ao Vereador José
uost c.r.LosIBÀ Dá. sLvÀ.IúMot

Presidente
passa a palavra
f3 Carlos Li
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"Pastor Lins", Sr. presidente, Srs. Vereadores.

Queria saudar a todos os presentes. E para não ser

repetitivo, mais tem algumas coisas que mim traz
preocupação. No que foi apresentado Alagoinhas vai

ser a cidade dos meus sonhos.

impoftante que é regularizar 100o/o

Alagoinhas. Acho esse será um grande desafio para

o Governo de Joaquim Neto. É uma preocupação

muito grande, o que acontecendo em Alagoinhas

com relação aos moto-taxi, muitos são bandidos.

Penso que é um grande desafio e será um cartão
postal para Governo conseguir o sucesso nesse

aspecto. Alagoinhas vai se tornar um referencial,

tem mudar aquela Central

Centro da cidade. Realmente

construir outra. por que área

E Governo tem sair deixando

rno de coragem que pensou em fomentar
Alagoin numa cidade diferente. Outra questão

ilrroMo uosÊ c*r.oEl8À Dá. sü.VÀ JúMoR

E tem um ponto

os motos taxis de

de Abastecimento do

tem que se pensar em

tem demaís na cidade.

essa marca, sendo um
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ampliação do cadúnico para 45 mil famílias, quem

fez isso olhou Alagoinhas, pensando que estamos

morando na Venezuela. será que temos 135 mil

pessoas em estado de miséria. com relação ao

esporte temos que fazer alguma coisa para tirar os

jovens das drogas ociosidade. Não temos área de

lazer em nossa cidade, nem alternativas por que são

abandonadas pelo poder público. Não vir nada nesse

projeto relacionadas à saúde, e nem as drogas. No

Estádio da cidade virou hotel de usuários de drogas.

Porque se existe um cartão postal da cidade Estádio

Antônio carneiro. Então sr. secretario precisamos

iunto com a SEMAS e a secretária de saúde

desenvolver ações para que possa tirar esse jovens

da rua. Gostaria de parabeniza-lo pela explanação, e

U esperamos tudo isso que foi dito tomar forma na

r§ nossa cidade por que só quem vai ganhar é a
'Jü" , Npopulação. obrigado! o sr. presidente passa a

ao Vereador Jorge Gonçalves ..Jo
.§NToMo.losÊ c*J-DEIRÀ o*. snV.l'
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da Farinha", Sr. presidente, Srs. Vereadores.
Gostaria de saudar em nome de Tácio Lobo a todos

os presentes, desde parabeniza_lo junto com sua

equipe e ao Governo com seu novo modelo de

gestão. Estou no quarto mandato como Vereador e
não assistir ainda uma apresentação aonde o poder

público faz uma Consulta popular com a população.

Sabemos que algumas Secretárias as demandas vão
além do Governo pode fazer dentro de quatro anos.

Mas não poderia deixar de falar da Central e da zona

rural, Com de falta de emprego, as pessoas estão
comprando um pedaço de terra para plantar e vir
vender na Central. Então aumentou o fluxo de
pessoas. A Centrar é a maior indústria de nosso

[z município. E nós que fazemos parte do Governo
estamos na obrigação de cobrar do Governo. E tenho
certeza junto com os colegas Vereadores que
próximoano possamos fazer algumas Emendas para

/: daquele espaço. Eu acredito que
*nromo ;osÊ c*rou8.l Dr srLVá. JúMoB

.-.@



Ala'Ug"inHa,$
Central ainda tem jeíto, só precisa de técnicos e
recursos para o melhoramento daquele ambiente.
Acredito na equipe do Governo. E quando esse
orçamento chegar nesta Casa vamos destrincar para
ver de fato aonde podemos destinar recursos para
Secretária de Agricultura para que não possamos
tirar a Central daquele local. Com relação à Educação
é a principal meta do Governo. E rearmente precisa
desse olhar carinhoso. E não vir a parte de
Segurança ser citada por que é muito ímportante
para nosso município. Com relação a SESEp estou
destinando cinquenta mil de Emenda para a\ Iluminação na Zona Rural. Estarei participando de
uma reunião Sr. Harnotdo Azi (Secretárío Municipal

fl \ r ^ 
dr serviços púbricos) aonde trataremos de assuntos

4r* 
" relacionados a esses recursos (EMENDA). E

I n.rabenizar toda sua equipe e do Governo, UARA e

)K 
UAMA, obrígado! Com a patavra o Sr. Tácio Lobo.
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Orçamento, responde: vale ressattar um ponto,
que na fala de todos fizemos um bom trabalho. E

isso é ponto que qualifíca nosso trabalho. Agradeço
as palavras do Vereador Jorge da Farinha. É muito
relevante e imprescindível o debate da Central de
Abastecimento. Acredito para o níver de importância
econômica que apresenta a Centra é muito dífícil a
solução certa. É um problema extremamente
complexo e um problema extremamente importante,
e é uma meta do Governo trabalhar em cima da
Central. Com retação a zona rural é extrema
importância para nosso prefeito. Tanto ao
atendimento a população quanto na entrega dos
adubos, quanto na utilização de maquinários, quando h( -
na reocupação das estradas vicinais. o prefeíto W)
percebeu por que não tinha investimento na zona N

ral sendo prioridade do Governo nas metas e no
orçamento. Com relação a Guarda Municipal terá um

monitg(Fmento e plano municipal de prevencão' _- Àrroflo_JosÉ. c.á.LDErB.ü D.*. srlvA Júrüoa ;_!:
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Transparência e Respeito

violência de jovens e adolescentes. No ppA a SEMAG

fez um trabalho bastante minucioso. Na perspectiva

da segurança temos trabalho forte, o pessoal da

Guarda Municipal não deixaria de negar. Inclusive o

Comandante reforçou dizendo que seria a primeira

vez o envolvimento da prefeitura através de reuniões

para tratarmos de metas e incitavas com relação a
guarda municipal. Então 424 iniciativas, e se

apresentasse todas não acabaríamos hoje. E dizer ao
Vereador Lins que é um grande desafio esse
perspectiva de regularizar l0}o/o. Tudo que foi
apresentado está no contexto de quatro anos.
consequentemente está no contexto da secretária

"\\A
T

h-
da Fazenda para arrecadar mais recursos para

il,l:rr.: na arrecadação. Após aprovação doTEMAT a Secretária de Fazenda .rtura ilr;;recursos investind

)trêt^art=c 
tecnologias, para a gestão

turuurcaft 
.:y lT nos próximos anos
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uma melhoria na arrecadação. A SMTT fez um
projeto bem detalhando, acreditamos que é
desafiante mais é possível de ser alcançado. Com
relação a SEMAS o ppA apresentado será referência.
E podemos sim verificar com reração ao cadúnico no
valor de 45 mil pessoas. Diante disso quero reforçar
que não são 45 mil famílias recebendo bolsa famílía.
São famílias cadastradas no Cadúnico. Na saúde
temos a perspectiva da implantação do CApS AD. A
SEMAS já faz o trabalho com o pessoal de rua isso
estará dentro do ppA. Na Secretária de Cultura
Esporte e Lazer temos a iniciativa que está dentro do
apoio das manifestações artísticas e culturaís. Na
SEDEA inicíará um trabalho em cima do
reflorestamento de dois mir metros de mata círiar nas
nascentes, e no plantio de arvores. Vamos

Alagoinhas cinco avenidas
estruturantes na colocação de LEDS. Dentro dessa

iação da rede pública. Na col
TIrroMo Josá, cALDf,I&T DÀ sLvÀ JÜMoa
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dentro da visão da SESEp e parceria com a SEDEA
teremos o projeto '.Cidade Verde,,. Com relação a
valorização do seruidor temos um programa de
gestão, que estabelecemos metas especificas, temos
elementos com SEMAD e já está como iniciativa no
PPA. E temos meta como Gestão capacitar 30olo dos
servidores. Vamos criar um programa EAD própria do
município para capacitação continua dos servidores.
Na visão da modernização temos um projeto,,Cidade

t 
Digitar". E para finarizar a nossa secretáría estará

\ §rnr. de portas abertas para atender a todos

,; \ dentro de nossas possibilidades. Obrigado! Nada

I 
* ' mais havendo, o Sr. presidente convoca os Srs./ \ r, vr r rrtEDrrlEÍrfe convoca os Srs.

$l Vereadores para próxima Sessão, que se
..-f,ffit" realizará no próximo dia 3l de agosto ê, êF
.: X ll|" a" Deus, encerrou os trabalhr,s. Parl

W, Í1:.:" 
roi lavrada a presenta Ata que 

"pót"\' 
I rida, discutida, aprovada e por todos assinadaÉ
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