
 
 

ATA DA AUDIÊNCIA DO PPA 2.018-2.021 E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA O
EXERCICIO DE 2.018

 
OBJETIVO: Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete às oito
horas e zero minuto, foi realizada a 3º audiência pública na Escola de Tempo Integral
Anísio Spinola Teixeira, localizada na quadra Av. Antônio Sampaio, APM 07, Setor
Bertaville, no Município de Palmas - TO, para elaboração do Plano Plurianual - PPA
(2.018-2.021) e orçamento participativo para o exercício 2.018, em cumprimento aos
Art. 165, 166 e 167 da Constituição Federal de 1988, Art. 48 da Lei Complementar nº
101/2000 e Art 88 da Lei Orgânica Municipal.

 Participantes: População do município de Palmas e representantes de todos os
segmentos da sociedade e membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário,
além de Entidades e Associações representativas legalmente organizadas.

 Oficina com a Área Temática: Assistência Social, Inclusão Social e Defesa dos
Direitos Humanos, Segurança Cidadã. 
Às nove horas e cinco minutos, na sala nº 3, foi aberta a segunda Audiência Pública
pelo Mediador Marcelo Torres Pinheiro, que saudou a todos os presentes e informou,
sucintamente, a metodologia para condução dos trabalhos, na oportunidade convidou
a população da região e do entorno a exercerem com serenidade a cidadania,
evidenciou o importante papel dos parceiros, tais como as associações de municípios,
entidades representativas nesse processo democrático de discussão e de escolha dos
objetivos e das metas para as ações governamentais que comporão o Plano
Plurianual 2018-2021. Essas metas e ações deverão constar relacionadas por ordem
de prioridades, nas referidas peças Orçamentárias. Enfatizou ainda, que a limitação
de recursos orçamentários não garante nesse momento a execução de todos os
projetos, mas que será fundamental a constituição de uma agenda a partir dessas
ações e projetos; que o poder público municipal atuará no que for de sua competência
e iniciativa e também naqueles de outras esferas, em função de sua responsabilidade
política. Advertiu que é necessário definir as prioridades, conjuntamente, governo e
sociedade, sob a perspectiva do momento de crise econômica do país e seu impacto
na economia local. Salientou ainda que as contribuições deverão dar ênfase à
importância do evento como instrumento para concretização da vontade popular. Por
conseguinte, adicionou que a Audiência seria presidida pelo Sr. Alberto Jamil
Constantino (representando a Guarda Metropolitana),[ e pela Sra. Flávia Oliveira dos
Santos Lustosa (representando a Segurança Cidadã) técnicos especialistas da
Secretaria Municipal de Segurança e Moblilidade Urbana , seguido do técnico Milena
dos Santos Nascimento, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social . O
Mediador fez a primeira chamada as 10:00 horas, não havendo representação da
comunidade presente na sala, informa que será aguardado 30 minutos para segunda
chamada e início dos trabalhos. As10:30 horas e feita a segunda chamada e, por falta
de representação da sociedade, dá por encerrada os trabalhos da sala nº 3.

 Foram apresentadas as seguinte propostas técnicas:
 1 - Manutenção do Operacional da GMP;

 2 - Manutenção do Guardião Escolar;
 3 - Manutenção da Escolinha de Música da GMP;

 4 - Manutenção da Junta Militar;
 



5 - Implementação do Sistema de Videomonitoramento de Espaços Públicos;
 6 - Expansão da Frota de Viaturas;

 7 - Manutenção de Recursos Humanos da GMP;
 8 - Prevenção e Combate às Queimadas;

 9 - Prevenção Contra Inundações e Desastres;
 10 - Manutenção da Frota de Viaturas da Defesa Civil;

 11 - Implementação dos Equipamentos Públicos e os Serviços;
 12 - Instituição da Vigilância Socioassistencial;

 13 - Aprimoramento da Política da Assistência Social;
 Na sequência foram proferidas as manifestações da comunidade:

 Em seguida foram Elencadas as prioridades: 
 A Proposta Expansão da Frota de Viaturas, obteve o seguinte número de votos: (Não

votado);
 A Proposta Manutenção de Recursos Humanos da GMP, obteve o seguinte número de

votos: (Não votado);
 A Proposta Manutenção do Operacional da GMP, obteve o seguinte número de votos:

(Não votado);
 A Proposta Manutenção do Guardião Escolar, obteve o seguinte número de votos:

(Não votado);
 A Proposta Manutenção da Escolinha de Música da GMP, obteve o seguinte número

de votos: (Não votado);
 A Proposta Manutenção da Junta Militar, obteve o seguinte número de votos: (Não

votado);
 A Proposta Implementação do Sistema de Videomonitoramento de Espaços Públicos,

obteve o seguinte número de votos: (Não votado);
 A Proposta Prevenção e Combate às Queimadas, obteve o seguinte número de votos:

(Não votado);
 A Proposta Prevenção Contra Inundações e Desastres, obteve o seguinte número de

votos: (Não votado);
 A Proposta Manutenção da Frota de Viaturas da Defesa Civil, obteve o seguinte

número de votos: (Não votado);
 A Proposta Implementação dos Equipamentos Públicos e os Serviços, obteve o

seguinte número de votos: (Não votado);
 A Proposta Instituição da Vigilância Socioassistencial, obteve o seguinte número de

votos: (Não votado);
 A Proposta Aprimoramento da Política da Assistência Social, obteve o seguinte

número de votos: (Não votado);
  

Eu, NILZA MARIA DE SENE assino como Redator da referida Audiência.


