ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O PROJETO DE LEI DO PLANO
PLURIANUAL 2022-2025.
Aos vinte e um de junho de dois mil e vinte um, às nove horas, foi disponibilizado
no
site
da
Prefeitura
Municipal
de
Imperatriz,
o
link:
http://imperatriz.ma.qov.br/noticias/fazenda-e-qestao/audiencia-publica-qeral-paratratar-plano-plurianual-2022-2025.html onde consta o vídeo da audiência Pública
para apresentação do projeto de Lei do Plano Plurianual 2022-2025 Consolidado.
Devido ao atual cenário causado pela pandemia gerada pelo Coronavírus (Covid19), em que foi declarada situação de emergência pela Organização Municipal de
Saúde e pelo Governo Federal na forma da lei federal n° 13.979, de 06 de fevereiro
de 2020, recomendando que não ocorressem audiências públicas presenciais,
devendo assim, encontrar outra alternativa. Dessa forma adotou-se a tecnologia de
gravação digital, com espaço para contribuições dos cidadãos, em caráter
excepcional e temporário, para as audiências públicas do Município de Imperatriz MA. A audiência foi presidida por Heritany Brasil Reis e Cristiane Ferreira.
Cumprimentando a todos, Cristiane apresentou o rito da apresentação do Plano
Plurianual - PPA para o quadriênio 2022 - 2025, por meio da audiência pública, e
explicando a possibilidade do envio de sugestões por meio do link do orçamento
participativo no site da prefeitura e explicando a obrigatoriedade legal dessa
audiência, baseada na Lei 101/2000 art. 44 § único, inciso I. Falou ainda, sobre a
gestão orçamentária participativa Lei 10.257/2001, art. 44. Explanou sobre os
conceitos do Plano Plurianual - PPA, bem como o que ele compreende, baseados
na CF art. 165, inciso III, § 5o. Foi apresentado também, a estrutura do projeto de
lei que contêm: mensagem, texto do projeto de lei e anexos. Em seguida foi
demonstrada a ligação entre PPA, LDO e LOA. Cristiane explicou que a
apresentação do PPA 2022-2025 seria feita por meio de cinco audiências pública,
divididas por função: saúde, educação, assistência social e urbanismo, iniciando
pelo PPA consolidado, com todas as Unidades Orçamentárias. Cristiane então
passou a palavra para Heritany que deu continuidade a apresentação
demonstrando o quadro de Previsão da Receita para o quadriênio e em seguida
apresentando todos os programas do município com seus respectivos valores para
os quatro anos. Heritany frisou a dificuldade de citar todos os valores referente a
cada ano de cada programa, devido à grande quantidade, mas deixou claro que o
material ficaria disponível para download no site. Após a explanação dos
programas, Heritany encerrou a audiência e Cristiane esclareceu que os valores
poderão sofrer alterações, após as manifestações, por meio do link do orçamento
participativo que ficará disponível do período de 21/06/2021 a 27/06/2021, e que
após enviadas as manifestações, as mesmas serão analisadas. Logo após a
audiências foi encerrada, nada havendo para o momento, foi lavrada a presente
ata.

Rua Godofredo Viana, 722/738, centro, Imperatriz - MA
www.imperatriz.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O PROJETO DE LEI DO PLANO
PLURIANUAL 2022-2025.
Aos vinte e um de junho de dois mil e vinte um, às dez horas, foi disponibilizado no
site
da
Prefeitura
Municipal
de
Imperatriz,
o
link:
http://imperatriz.ma.qov.br/noticias/planeiamento/audiencia-publica-do-planoplurianual-sobre-saude.html, onde consta o vídeo da audiência Pública para
apresentação do projeto de Lei do Plano Plurianual 2022-2025, da Função: Saúde,
referente à Secretaria Municipal de Saúde, ao Fundo Municipal de Saúde e ao
Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas . Devido ao atual cenário causado pela
pandemia gerada pelo Coronavírus (Covid-19), em que foi declarada situação de
emergência pela Organização Municipal de Saúde e pelo Governo Federal na
forma da lei federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, recomendando que não
ocorressem audiências públicas presenciais, devendo assim, encontrar outra
alternativa. Dessa forma adotou-se a tecnologia de gravação digital, com espaço
para contribuições dos cidadãos, em caráter excepcional e temporário, para as
audiências públicas do Município de Imperatriz - MA. A audiência foi presidida por
Heritany Brasil Reis e Cristiane Ferreira. Cumprimentando a todos, Cristiane
apresentou o rito da apresentação do Plano Plurianual - PPA para o quadriênio
2022 - 2025, por meio da audiência pública, e explicando a possibilidade do envio
de sugestões por meio do link do orçamento participativo no site da prefeitura e
explicando a obrigatoriedade legal dessa audiência, baseada na Lei 101/2000 art.
44 § único, inciso I. Falou ainda, sobre a gestão orçamentária participativa Lei
10.257/2001, art. 44. Explanou sobre os conceitos do Plano Plurianual - PPA, bem
como o que ele compreende, baseados na CF art. 165, inciso III, § 5o. Foi
apresentado também, a estrutura do projeto de lei que contêm: mensagem, texto
do projeto de lei e anexos. Em seguida foi demonstrada a ligação entre PPA, LDO
e LOA. Cristiane explicou ainda que a apresentação do PPA 2022-2025 seria feita
por meio de cinco audiências pública, divididas por função: saúde, educação,
assistência social e urbanismo, iniciando pelo PPA consolidado, com todas as
Unidades Orçamentárias. Cristiane então passou a palavra para Heritany que deu
continuidade a apresentação, demonstrando o quadro dos programas do município
com suas respectivas ações, apresentando os programas tanto da Secretaria
Municipal de Saúde, bem como também dos Fundos Municipais de Saúde e de
Políticas sobre Drogas, para os quatro anos. Demonstrou também um quadro com
os valores para o quadriênio referente a cada programa. Esclareceu que o material
da apresentação ficará disponível para download no site. Após a explanação dos
programas com seus respectivos valores, Heritany encerrou a audiência
esclarecendo que os valores poderão sofrer alterações, após as manifestações,
por meio do link do orçamento participativo que ficará disponível no período de
21/06/2021 a 27/06/2021, e que após enviadas as manifestações, as mesmas
serão analisadas. Logo após a audiência foi encerrada, nada havendo para o
momento, foi lavrada a presente ata e anexada à mesma a lista com a participação
dos cidadãos.

Rua Godofredo Viana, 722/738, centro, Imperatriz - MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O PROJETO DE LEI DO PLANO
PLURIANUAL 2022-2025.
Aos vinte e um de junho de dois mil e vinte um, às onze horas, foi
disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Imperatriz, o link:
http://imperatriz.ma.gov.br/noticias/fazenda-e-qestao/audiencia-publica-do-planoplurianual-para-tratar-da-educacao.html onde consta o vídeo da audiência Pública
para apresentação do projeto de Lei do Plano Plurianual 2022-2025, da Função:
Educação, referente à Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da
Educação (FUNDEB). Por conta do atual cenário causado pela pandemia gerada
pelo Coronavírus (Covid-19), em que foi declarada situação de emergência pela
Organização Municipal de Saúde e pelo Governo Federal na forma da lei federal n°
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, recomendando que não ocorressem
audiências públicas presenciais, devendo assim, encontrar outra alternativa. Dessa
forma adotou-se a tecnologia de gravação digital, com espaço para contribuições
dos cidadãos, em caráter excepcional e temporário, para as audiências públicas do
Município de Imperatriz - MA. A audiência foi presidida por Heritany Brasil Reis e
Cristiane Ferreira. Cumprimentando a todos, Cristiane apresentou o rito da
apresentação do Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2022 - 2025, por meio
da audiência pública, e explicando a possibilidade do envio de sugestões por meio
do link do orçamento participativo no site da prefeitura e explicando a
obrigatoriedade legal dessa audiência, baseada na Lei 101/2000 art. 44 § único,
inciso I. Falou ainda, sobre a gestão orçamentária participativa Lei 10.257/2001,
art. 44. Explanou sobre os conceitos do Plano Plurianual - PPA, bem como o que
ele compreende, baseados na CF art. 165, inciso III, § 5o. Foi apresentado
também, a estrutura do projeto de lei que contem: mensagem, texto do projeto de
lei e anexos. Em seguida foi demonstrada a ligação entre PPA, LDO e LOA.
Cristiane explicou ainda que a apresentação do PPA 2022-2025 seria feita por
meio de cinco audiências pública, divididas por função: saúde, educação,
assistência social e urbanismo, iniciando pelo PPA consolidado, com todas as
Unidades Orçamentárias. Cristiane então passou a palavra para Heritany que deu
continuidade a apresentação, demonstrando o quadro dos programas do município
com suas respectivas ações, apresentando os programas tanto da Secretaria
Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos profissionais da Educação (FUNDEB), para os quatro
anos. Demonstrou também um quadro com os valores para o quadriênio referente
a cada programa. Esclareceu que o material da apresentação ficará disponível
para download no site. Após a explanação dos programas com seus respectivos
valores, Heritany encerrou a audiências esclarecendo que os valores poderão
sofrer alterações, após as manifestações, por meio do link do orçamento
participativo que ficará disponível do período de 21/06/2021 a 27/06/2021, e que
após enviadas as manifestações, as mesmas serão analisadas. Logo após a
audiência foi encerrada, nada havendo para o momento, foi lavrada a presente ata
e anexada à mesma a lista com a participação dos cidadãos.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O PROJETO DE LEI DO PLANO
PLURIANUAL 2022-2025.
Aos vinte e um de junho de dois mil e vinte um, às doze horas, foi disponibilizado no
site
da
Prefeitura
Municipal
de
Imperatriz,
o
link:
http://imperatriz.ma.qov.br/noticias/planeiamento/audiencia-publica-do-planoplurianual-que-trata-sobre-area-da-assistencia-social.html onde consta o vídeo da
audiência Pública para apresentação do projeto de Lei do Plano Plurianual 2022-2025,
da Função: Assistência Social, referente à Secretaria de Desenvolvimento Social, ao
fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,
Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, Fundo Municipal para Manutenção dos
Cemitérios e Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Devido ao atual cenário
causado pela pandemia gerada pelo Coronavírus (Covid-19), em que foi declarada
situação de emergência pela Organização Municipal de Saúde e pelo Governo Federal
na forma da lei federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, recomendando que não
ocorressem audiências publicas presenciais, devendo assim, encontrar outra
alternativa. Dessa forma adotou-se a tecnologia de gravação digital, com espaço para
contribuições dos cidadãos, em caráter excepcional e temporário, para as audiências
públicas do Município de Imperatriz - MA. A audiência foi presidida por Heritany Brasil
Reis e Cristiane Ferreira. Cumprimentando a todos, Cristiane apresentou o rito da
apresentação do Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2022 - 2025, por meio da
audiência pública, e explicando a possibilidade do envio de sugestões por meio do link
do orçamento participativo no site da prefeitura e explicando a obrigatoriedade legal
dessa audiência, baseada na Lei 101/2000 art. 44 § único, inciso I. Falou ainda, sobre
a gestão orçamentária participativa Lei 10.257/2001, art. 44. Explanou sobre os
conceitos do Plano Plurianual - PPA, bem como o que ele compreende, baseados na
CF art. 165, inciso III, § 5o. Foi apresentado também, a estrutura do projeto de lei que
contem: mensagem, texto do projeto de lei e anexos. Em seguida foi demonstrada a
ligação entre PPA, LDO e LOA. Cristiane explicou ainda que a apresentação do PPA
2022-2025 seria feita por meio de cinco audiências pública, divididas por função:
saúde, educação, assistência social e urbanismo, iniciando pelo PPA consolidado, com
todas as Unidades Orçamentárias. Cristiane deu continuidade a apresentação,
demonstrando o quadro dos programas do município com suas respectivas ações,
apresentando os programas tanto da Secretaria Municipal de Assistência Social bem
como também dos Fundos Municipais de Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, da Pessoa com Deficiência, dos Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo
Municipal para Manutenção dos Cemitérios, para os quatro anos. Demonstrou também
um quadro com os valores para o quadriênio referente a cada programa. Esclareceu
que o material da apresentação ficará disponível para download no site. Após a
explanação dos programas com seus respectivos valores, Cristiane encerrou a
audiências esclarecendo que os valores poderão sofrer alterações, após as
manifestações, por meio do link do orçamento participativo que ficará disponível do
período de 21/06/2021 a 27/06/2021, e que após enviadas as manifestações, as
mesmas serão analisadas. Logo após a audiências foi encerrada, nada havendo para
o momento, foi lavrada a presente ata e anexada à mesma a lista com a participação
dos cidadãos.

Rua Godofrcdo Viana, 722/738, centro. Imperatriz - MA
www.imperatriz.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA O PROJETO DE LEI DO PLANO
PLURIANUAL 2022-2025.
Aos vinte e um de junho de dois mil e vinte um, às treze horas, foi
disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Imperatriz, o link:
http://imperatriz.ma.qov.br/noticias/planeiamento/audiencia-publica-do-planoplurianual-sobre-urbanismo.html onde consta o vídeo da audiência Pública para
apresentação do projeto de Lei do Plano Plurianual 2022-2025, da Função:
Urbanismo, referente à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
e ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Por conta do atual cenário
causado pela pandemia gerada pelo Coronavírus (Covid-19), em que foi declarada
situação de emergência pela Organização Municipal de Saúde e pelo Governo
Federal na forma da lei federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
recomendando que não ocorressem audiências públicas presenciais, devendo
assim, encontrar outra alternativa. Dessa forma adotou-se a tecnologia de
gravação digital, com espaço para contribuições dos cidadãos, em caráter
excepcional e temporário, para as audiências públicas do Município de Imperatriz MA. A audiência foi presidida por Heritany Brasil Reis e Cristiane Ferreira.
Cumprimentando a todos, Cristiane apresentou o rito da apresentação do Plano
Plurianual - PPA para o quadriênio 2022 - 2025, por meio da audiência pública, e
explicando a possibilidade do envio de sugestões por meio do link do orçamento
participativo no site da prefeitura e explicando a obrigatoriedade legal dessa
audiência, baseada na Lei 101/2000 art. 44 § único, inciso I. Falou ainda, sobre a
gestão orçamentária participativa Lei 10.257/2001, art. 44. Explanou sobre os
conceitos do Plano Plurianual - PPA, bem como o que ele compreende, baseados
na CF art. 165, inciso III, § 5o. Foi apresentado também, a estrutura do projeto de
lei que contem: mensagem, texto do projeto de lei e anexos. Em seguida foi
demonstrada a ligação entre PPA, LDO e LOA. Cristiane explicou ainda que a
apresentação do PPA 2022-2025 seria feita por meio de cinco audiências pública,
divididas por função: saúde, educação, assistência social e urbanismo, iniciando
pelo PPA consolidado, com todas as Unidades Orçamentárias. Cristiane então
passou a palavra para Heritany que deu continuidade a apresentação,
demonstrando o quadro dos programas do município com suas respectivas ações,
apresentando os programas tanto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos e ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, para os
quatro anos. Demonstrou também um quadro com os valores para o quadriênio
referente a cada programa. Esclareceu que o material da apresentação ficará
disponível para download no site. Após a explanação dos programas com seus
respectivos valores, Heritany encerrou a audiências esclarecendo que os valores
poderão sofrer alterações, após as manifestações, por meio do link do orçamento
participativo que ficará disponível do período de 21/06/2021 a 27/06/2021, e que
após enviadas as manifestações, as mesmas serão analisadas. Logo após a
audiências foi encerrada, nada havendo para o momento, foi lavrada a presente
ata e anexada à mesma a lista com a participação dos cidadãos.

Rua Godofredo Viana, 722/738, centro, Imperatriz - MA
www.imperatriz.ma.gov.br
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Modificar Orçamento participativo
Nome:

Brendo Taboza Lima

CPR

038.549.913-20

Email:

Brendonox@hotmail.com

HISTÓRICO

Qual o Problema deve serA c0nv0caçã0 imediata de todos os aprovados para o cargo de agente de trânsito do último concurso de
resolvido pela Prefeitura?
|mperatriz-Ma.

Quais são as possíveis
causas desse Problema?

Sem a convocação imediata dos novos agentes de trânsito o número de infrações, acidentes e
mortes só aumentam.
Aumento do número de acidentes e mortes .
Em 2019
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, atendeu de janeiro até novembro 2.271
acidentes de trânsito que deixaram 2.846 vitimas e 19 mortos em Imperatriz. Em média, serviço
prestou assistência a sete acidentes de trânsito por dia.
Fonte: https://www.imperatriz.ma.gov.br/noticias/saude/samu-regional-divulga-balaco-de-

Quais as possíveis
soluções para o Problema?

Apagar

A convocação imediata de todos os agentes de trânsito. 0 bem mais precioso é a vida. Os agentes de
trânsito atuam na educação e na autuação das infrações cometidas pelos motoristas. A frota de
veículos só aumenta de acordo com o DETRAN são no total 152.276 veículos em Imperatriz. Fonte :
http://servicos.detran.ma.gov.br/Estatisticas/ResultadoEstatisticaVeiculo

Salvar e adicionar outro(a)

Salvai e continuar editando

SALVAR
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início > PmLForms > Orçamentos participativo >Brendo Taboza Lima

Modificar Orçamento participativo

histórico

Nome:

Brendo Taboza Lima

CPP.

0 3 8 . 5 49 . 9 1 3 -2 0

Email:

Brendonox@hotmail.com

Qual o Problema deve ser
resolvido pela Prefeitura?

Convocação imediata de todos os aprovados para o cargo de agente de trânsito do último concurso de
imperatriz.

Quais são as possíveis
causas desse Problema?

Sem o aumento do efetivo:
Maior números de acidentes de trânsito:
Pouca fiscalização:
Pouca aplicações de multas;
Aumento no número de mortes, a Pedro Neiva é um exemplo;

Quais as possíveis
soluções para o Problema?

Com o aumento do efetivo as fiscalizações se intensificam diminuindo o número de acidentes.
Acredito que somente com o trabalho de conscientização e aplicação de multas por parte dos agentes, o
índice de acidentes tende a cair.
Com o aumento do efetivo, as pessoas irão andar com seus veículos regularizados.

Apagar

Salvar e adicionar outro(a)

Salvai e continuar editando

SALVAR

