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ATAS - PPA 2022/2025

PPA PARTICIPATIVO - 2022/2025
SEDE - CENTRO DE CAPACITAÇÃO
(Pontilhão, Arroz, Alto da Colina, Lagoinha, Vicentino)

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um às dezenoves
horas e trinta e quatro minutos, no centro de capacitação professora Elza
Valois, centro da cidade do município de Miguel Calmon/BA, aconteceu à
consulta pública para elaboração do PPA 2022/2025. Esteve presentes o
controlador interno Paulo Henrique, o contador Reginaldo Grigório, a chefe
de gabinete e secretária geral do comitê gestor do PPA Crismila Medeiros,
o secretário de Planejamento e Fazenda e também presidente do comitê
gestor do PPA Fernando Barreto, o secretário de Transporte Denilson
Sampaio, o secretário de Agricultura Fabian Vasconcelos, a secretária de
Educação Audacy Requião, a secretária de Assistência Social Galbênia
Miranda, o gerente de Cultura Wecley Nascimento, também estiveram
presentes os representantes dos bairros e professores e diretores escolares
das escolas localizadas nos bairros pertencentes ao núcleo. Reginaldo deu
início a reunião explicando para os demais o que é o PPA e como é
importante a participação popular na elaboração desse plano, sugerindo que
cada representante falasse das prioridades de suas comunidades. Logo
depois, Fernando Barreto fez uma pequena explanação sobre o PPA e deu
exemplos de como ele será executado. Crismila explicou como é feita a
consulta pública e iniciou o bate papo sugerindo que os representantes
citassem as prioridades de cada localidade para os próximos 4 anos.
Cristiane, representante do bairro do Arroz, sugeriu a reestruturação do
calçamento do Arroz, aquisição de aparelhos de ginastas e brinquedos para
a pracinha do Arroz, implantação da grade de proteção do bueiro próximo a
padaria de Carlão, cobertura da quadra do Arroz, calçamento do beco do rio
e calçamento da rua do campestre. Augusto, representante do bairro do
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Arroz sugeriu uma reforma nas instalações das escolas do Bairro,
implantação dos serviços de convivência e fortalecimentos nos bairros e a
implantação de oficinas educativas nos bairros. Reginaldo sugeriu a
revitalização da lagoa que está localizada no bairro da Lagoinha e
construção de uma pista de atletismo ao redor da mesma. Rodrigo Mota
sugeriu que fosse feita a coleta de lixo coletiva na região da Serra, em
especial na comunidade de Macaúbas. Audacy Requião sugeriu a
construção de um complexo escolar para atender esses bairros, Implantação
do projeto das fanfarras nas escolas, aquisição de instrumentos musicais e a
construção de uma praça no bairro da Nordestina. Denilson Sampaio,
secretario de transporte e representante do bairro da Lagoinha, sugeriu a
revitalização da escolinha de futebol, revitalização do campo com área de
lazer ao redor para a pratica de caminhadas, incentivo para a agricultura
familiar, revitalização da área da igreja do alto da colina, esgotamento
sanitário na Lagoinha, Revitalização da lagoa, Pavimentação da Nordestina
e a construção de um quiosque na água branca ao final da pista de cooper.
Suzana, representante do CREAS, sugeriu a construção de uma praça no
terreno em frente a casa de “Tonho” da água branca, Construção de um
parquinho no alto da colina próximo a ladeira do cruzeiro, pavimentação da
rua do antigo CAPS, Saneamento básico e pavimentação do bairro Santa
Tereza. Gil, diretor escolar,, sugeriu a drenagem dá agua em tempos
chuvosos na rua do Marabá, Construção de um novo ginásio de esportes ou
um complexo esportivo, construção de uma represa para segurar a água do
rio da bananeira, construção de uma rampa de acessibilidade na sede da
Prefeitura, pavimentação da Lagoinha, construção de uma praça com
banquinhos no bairro da Lagoinha, conclusão do calçamento do bairro do
Pontilhão, Revitalização da praça do bairro do Pontilhão, construção de um
espaço Cultural, Mudança do local da feira livre. Marlus vereador, sugeriu
a pavimentação da rua Alice Correia, Pavimentação da rua Brás Manoel de
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Souza, construção de arquibancada e vestiário do Campo do Arroz,
Implantação de oficinas culturais no Bairros, Cursos profissionalizantes nos
Bairros e projetos desportivos para os bairros. Gau, diretora escolar, sugeriu
a pavimentação e o saneamento básico da rua santa Rita. Eu, Crismila Brito
de Medeiros, encerrei a reunião agradecendo a presença dos demais e
colocando a equipe a disposição para quaisquer esclarecimentos. Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim
e por todos os presentes conforme lista de presença em anexo.
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PPA PARTICIPATIVO - 2022/2025
SEDE - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - INSTITUIÇÕES

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um às vinte
horas e quinze minutos, no centro de capacitação professora Elza Valois,
centro da cidade do município de Miguel Calmon/BA, aconteceu à consulta
pública para elaboração do PPA 2022/2025. O Prefeito, José Ricardo inicia
a reunião dando boas vindas aos presentes, tempo em que apresenta os
representantes das instituições: Maçonaria, Associação Comercial
Agropecuária Industrial de Miguel Calmon - ACAIMC, Comunidade
Cigana, Guarda Municipal, Sindicato dos Trabalhadors Rurais. Anuncia
também os Secretários Municipais presentes: Agricultura, Assistência
Social, Administração, Educação, Gerências de Culrtura e Esporte e outros
funcionários da Gestão. Procede fazendo uma rápida abordagem sobre o
Plano Plurianual-PPA, bem como a importancia da participação da
sociedade para o planejamento do mesmo. Em seguida, fala sobre a
Segurança Pública, mas não havendo representante da Polícia Militar não
provoca uma discussão sobre a segurança, apenas fala sobre o
monitoramento que será instaurado no município. A seguir estabelece a
discussão em relação à organização do estacionamento dos veículos de
carga e descaga do comércio local, solicitando sugestões para assegurar a
melhoria no trânsito do centro da cidade. O Secretário de Administração
Carlos Ernesto faz uso da palvra, ressaltando que os veículos de carga
provoca o congestionamento em especial próximo à Praça da Feira, o
mesmo apresenta alguns pontos estratégicos da cidade onde os referidos
veículos possam estacionar por um determinado período para o
carregamento ou descarregamento de carga. O representante do Sindicato
Rural, José Orlando P. Lima, reforça a sugestão do Secretário de
Administração dando a seguinte sugestão: os veículos que chegarem pela
manhã poderão estacionar nos pontos estratégicos, já determinados, para
efetuarem as descargas e os que chegarem a partir das treze horas, horário
que não há um fluxo maior no trânsito, poderão estacionar em frente ao
comércio e realizar as descargas das mercadorias. O Prefeito coloca em
votação essa sugestão, bem como, a primeira mencionada pelo Secretário,
prevalece a sugestão do Senhor Orlando Lima, a qual será publicada
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através de um decreto municipal - fala do Prefeito. Dando continuidade, o
Prefeito solicita sugestões para o PPA 2022-2025. O Senhor Tarcísio,
representante da ACAIMC, faz uso da palavra, o mesmo sugere mudança
na infraestrutura da Rua do Ipiranga solicitando mão dupla e pavimentação
seguindo a mesma estética da Avenida José Otávio de Sena. A seguir o
Guarda Municipal Charles, postula mais investimentos para os recursos de
Programas Sociais, considerando os mesmos importantes para combater a
violência, entre outras mazelas sociais. Orlando Lima discorre sobre a
importância da Gestão juntamente com os Produtores Rurais focarem em
um segmento como por exemplo produção de leite, mel caprinocultura,
pisicultura, entre outras, intesificando a expolaração da produção de maior
potencial no município. O Senhor Charles, retoma a fala e solicita a
exploração da Cultura Cigana, através da Gerência de Cultura. O Vereador
Marlus, sugere a implantação de cursos técnicos profissionalizantes,
elencando alguns cursos: mecânica, eletricista, cabeleireiro, entre outros,
ressaltando a importância dos referidos cursos para potencializar a geração
de emprego e renda. Vinícius, sugere o curso de operador de máquinas. O
Prefeito acata a proposta do Vereador, sugerindo uma enquete através das
redes sociais onde as pessoas interessadas em participar dos cursos
supracitados, possam realizar a inscrição ou mesmo sugerir outras opções.
O Prefeito finaliza a reunião, às vinte e uma hora e quarenta minutos,
mostrando a possibilidade de viabilizar esses cursos, através de uma
empresa contratada pelo município, por fim, agradece a participação de
todos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai
assinada por todos os presentes conforme lista de presença em anexo.
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PPA PARTICIPATIVO - 2022/2025
NUCLEO REGIONAL – BREJO GRANDE
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um às dezessseis
horas e trinta minutos, na associação comunitária da comunidade de Brejo
Grade, zona rural do município de Miguel Calmon/BA, aconteceu à
consulta pública para elaboração do PPA 2022/2025. Esteve presentes o
vice prefeito Marcelo Moral, o secretário de Planejamento e Fazenda e
também presidente do comitê gestor do PPA Fernando Barreto, o secretário
de Transporte Denilson Sampaio, o secretário de Agricultura Fabian
Vasconcelos, a secretária de Educação Audacy Requião, a secretária de
Assistência Social Galbênia Miranda, o gerente de Cultura Wecley
Nascimento, o Gerente de Esporte Evandro Andrade, o Vereador e
representante do Brejo Grande Reginaldo e os presidentes das associações
e representantes das comunidades que fazem parte do núcleo. O vice
prefeito Marcelo Moral iniciou a reunião falando um pouco do objetivo do
PPA e da importância da participação popular na elaboração desse projeto.
Logo depois, a professora Audacy Requião, sugeriu que cada representante
falasse das prioridades de suas comunidades. Paulo, presidente da
associação local sugeriu a construção de uma praça no local chamado
cachoeira, construção de uma escola agrícola e incentivo a agricultura local
com curso profissionalizantes voltados a realidade local com apoio para a
comercialização dos produtos agrícolas produzidos na região do Brejo
Grande. Reginaldo, popularmente conhecido por Nanado, vereador e
representante do núcleo sugeriu a perfuração de poços artesianos,
construção de uma adutora, canalização da água da chuva, contratação de
maquinas agrícolas, aquisição de uma ordenhadeira, pavimentação do
tombador do Brejo Grande, Reativar o PSF do pov do Tamanco, Investir
em segurança pública para o núcleo, Reformar e cobrir as quadras do
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núcleo, construir uma academia da saúde, implantação de parques infantis
nas praças, reformas habitacionais com a construção de sanitários,
construção de uma quadra no pov. Curral velho, perfurar poços artesianos
no pov. de Olhos d’água e aquisição de terras para produção no brejo
grande de cima. Vagner Valentim, diretor escolar do núcleo, sugeriu o
incentivo financeiro na agricultura familiar, a construção de uma praça no
pov. Queimada Nova, construção de um complexo educacional para ensino
fundamental e ducação infantil, implantação do projeto de fanfarra no
colegio do brejo grande, implantação de sinal telefônico celular,
pavimentação em diversas ruas do brejo grande, valorização da cultura
local e do são João do brejo grande e a reforma do posto policial. Weligton,
representante da Queimada Nova sugeriu a implantação de cursos
profissionalizantes voltados ao empreendedorismo e a incentivo para
campeonatos estudantis com as escolas do núcleo. Jair, sugeriu a
construção de uma sala de velório e a construção de barragens. Para
finalizar, Fernando Barreto fez uma pequena explanação sobre o PPA e deu
exemplos de como ele será executado. Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes conforme
lista de presença em anexo.
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