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Ata da Audiência Pública para debater o PPA – Plano Plurianual 2022/2025.

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 14h (quatorze
horas) sob a propositura da comissão de justiça e orçamento e
presidência do vereador Francisco Filho, reuniu – se na Câmara
Municipal de Maceió situada na Rua Sá e Albuquerque número 564, bairro
Jaraguá para debater o PPA 2022/2025. A mesa diretora foi composta
pelos senhores: Brivaldo Marques – vereador. Teca Nelma – vereadora.
Fernanda Moreira – promotora de justiça (representando o ministério
público estadual). Jailton – representando a secretaria municipal de
economia. Ivan – secretário do Governo municipal. Foram registradas
as presenças dos vereadores Leonardo Dias e Silvania Barbosa
(presencial) online: Aldo Loureiro, Cal Moreira, Eduardo Canuto,
Joãozinho e Davi Davino. Facultada a palavra para os membros da mesa
de honra fez uso o senhor Jailton onde explanou o que foi feito pelo poder
executivo sobre o plano plurianual que é um planejamento a médio prazo e
contém todas as diretrizes e objetivos daquilo que deve ser realizado no
território municipal e dentro dessa planície é feito um diagnóstico e visto as
propostas do prefeito e sugestões da população. Falou das propostas do
executivo que foram apresentadas para a população por meio da
plataforma participa Maceió onde sugestões foram feitas e as que foram
aprovadas pelos técnicos da prefeitura encontram – se no PPA. Explicou
que, a proposta passou pela receita levando em conta a situação local e
nacional e em cima disso foi feito ajustes para que a mesma se
materialize. Concluiu, dizendo que o plano encontra – se aqui para ser
debatido e executado no município de Maceió. Passada a palavra para a
sociedade civil organizada apresentar suas reinvindicações e
questionamentos fizeram uso os senhores: Alessandro Fernandes,
Maurício Sarmento, Tibério Guimarães, Jackson Lira, Higino Vieira,
Walisson Fidelis, Mário Farofa, Erivaldo Paulino (representando a
comunidade do bairro Jacintinho), Mailton Souza (representando o
Parque dos Caetés no bairro Benedito Bentes), Sergiane Araújo
(representando os conselheiros tutelar). Após, o vereador Leonardo
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Dias reportou – se a reunião ocorrida entre a comissão da criança e do
adolescente desta Casa e os conselheiros tutelares onde foi tratado sobre
a lei nº 6.378 de 06 de abril de 2015 e foi ponderado pelos mesmos
algumas situações e este vereador tem em mãos algumas emendas
prontas. Concluindo, solicitou uma reunião junto ao secretário de Governo
municipal sobre esse assunto após esse momento. A seguir, Fernanda
Moreira parabenizou a todos por esse momento salientando a importância
desta Casa que serve como um elo entre a população e os poderes. Após,
a vereadora Silvania Barbosa ressaltou a importância da participação de
todos os conselheiros tutelares nessa audiência bem como do secretário
de Governo municipal. Lamentou o que vem acontecendo com as crianças
e concorda com a participação da prefeitura nessa discussão. Em seguida,
a vereadora Teca Nelma falou da dificuldade que tem para entender o PPA
que não comtempla todas as promessas do Governo e esta vereadora
apresentou várias emendas. Ratificou que não concorda com o plano e
trouxe as reivindicações da senhora Alessandra representante do conjunto
Paulo Bandeira. O senhor presidente, passou para a mesa de honra as
perguntas enviadas online onde junta as demais aqui apresentadas foram
respondidas pelo senhor Jailton. Em seguida, o vereador Brivaldo Marques
parabenizou a todos presentes e deixou o seu gabinete a disposição. O
senhor presidente comentou que desde o início do seu mandato tem
tentado fortalecer entre os poderes a importância da participação da
população nas discussões onde não percebe um melhoramento das
participações e mudanças dos participantes. Falou dos problemas da
nossa cidade a exemplo das habitações construídas sem nenhuma
estrutura física para as famílias e a quantidade de emendas apresentadas
para o PPA como nunca vista. Declarou encerrada a audiência e
agradeceu a presença de todos. Do que, para constar, lavrei e digitei a
presente ata que dato e assino. Maceió, 20 de dezembro de 2021. Maria
Jairivane Sena da Silva - Redatora de Atas e Debates.

