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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
ESTADO DA BAHIA

ATA DA AUDIÊNC|A PÚBLICA DO

20 QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO DE 2022

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e
trinta minutos, na Câmara Municipal de Vereadores de Ibicoara foi realizada aAudiência
PÚblica para demonstraçâo e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo
quadrimestre do exercício de dois mil e vinte e dois. Estavam presentes os Secretários

de Administração Mauro Alessandro Zalcbergas Ribeiro, de Desenvolvimento Social e
Cidadania Social Phablo Gomes Magalhães Aguiar, de Agricultura Gilmadson Aguiar de

Melo Júnior, de Saúde Nilson Gomes Queiroz, de Educação Roberto Gomes
representando à Secretária, de lnfraestrutura Sonderman Oliveira Santos, de Cultura,
Esporte e Lazer Emerson Silva Bispo, o presidente da IPREVIB Luciano Aguiar de Silva,

Rebeca Kelly Alves Guarino Matos da Assessoria Contábil

e demais cidadãos
lbicoarenses. O Secretário de cuttura Emerson fez a abertura já agradecendo a presença
e participação de todos enfatizando que esses momentos de debates e participação
popular reforçam a democracia, falou também a respeito de todo trabalho e setores
da
Secretaria MunicÍpal de AdminÍstração

e encerrou sua participação. Em seguida o
Secretário de Agricultura Gilmaison Aguiar de Melo Júnior começou a sua fata
agradecendo a todos pela presença, o secretário apresentou os dados da Secretaria de
sua responsabilidade, falou sobre as reuniÕes com o Conselho de Desenvolvimento

Sustentável de tbicoara

- CMDS, relatou sobre os encontros com os agricultores do

município em várias localidades do município, relatou sobre a Emissão e Renovação de

DAP, trouxe também

o Curso de Prova e

Degustação

de Café da

COOpRIC
SEGRI/SEBRAE, falou sobre o Convênio da Secretaria com a CAR Companhia de
Ação Regionale os benefícios dessa parceria, falou sobre o Convênio com o Laboratório
De Análises de Solo

-

IáBOMINAS, o Convênio com o INCRA, falou sobre o pROMER
Programa de Mecanizaçáo Agrícola, parceria com o SEBRAE, a implantação do SIM

- Serviço de lnspeção Municipal, falou sobre o Programa

MAIS PECUARIA BRASIL, a
Feira Comunitária de Mundo Novo, falou sobre a Recuperação da casa de farinha do

Pau Ferrado, reuniões

do

Consórcio CHAPADA FORTE, programa Cidade

Empreendedora, Convênio SABRAE Qualidade de Café e em seguidas agradeceu pela
sua participação. Em seguida o representante da Secretaria de Educação Roberto

Gomes que começou apresentando

a

Estrutura Organizacional

da Secretaria
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Gestão de Programas e Sistemas da secretaria, de Convênios e Parcerias, incentivo às
avaliaçÕes Externas, Olimpíadas Brasileira de Astronomia e Astronáutica

-

OBA 2022,

OBEMEP 2022, diversos projetos da Secretaria de incentivo ao aluno da rede municipal
de ensino, Programa Cidade Empreendedora, aquisição de um micro-ônibus, prestação

de contas dos Programas Federais, diversas capacitações aos profissionais

da

educação, relatou sobre os atendimentos da psicologia e psicopedagogia na educação,
falou sobre vários programas da Educaçáo, Íez suas considerações finais e encerrou a

sua participação. Em seguida

o

Secretário Municipal de Saúde, apresentou o

subsecretário João e a Assessora técnica da Marcia que apresentou o subsecretário
João que explanou a respeito do quantitativo dos atendimentos realizados na atenção

primária, apresentou os relatórios de atendimentos

a população dos setores da

Secretaria de Saúde, relatou também sobre a aquisição da Ambulância para a Saúde,
em seguida encerrou a sua participação e agradeceu pela sua oportunidade. Em seguida

o Presidente da IPREVIB Luciano começou a agradecendo pela oportunidade, relatou
sobre os avanços significativos que houve no primeiro e segundo quadrimestre em 2022,

relatou sobre as novas aposentadorias, relatou sobre

o histórico anua! de Receita

Orçamentária entre os anos de2019 à2022, apresentou o Demonstrativos das Receitas
Orçamentárias de Janeiro a Agosto de 2022, Demonstrativos de Aplicações Financeiras

de Janeiro a Agosto de 2022, Demonstrativos das Despesas Orçamentárias no ano de

2022, apresentou o resumo Bancário no de 2022, apresentou o Histórico de Déficit
Atuaria! no Ano de 2016

a 2022, falou sobre a Estrutura

técnico-administrativa da

IPREVIB compõe-se dos seguintes órgãos: Conselho Municipal

de Previdência;

Conselho de Administração; Conselho Fiscal; Comitê de Investimentos; Diretoria
Executiva, êffi seguida agradeceu e encerrou a sua participação. Em seguida o
Secretário de lnfraestrutura Sonderman deu início a sua palavra, onde o mesmo falou
sobre o saneamento básico do município, sobre as melhorias e avanços nas áreas das
infraestruturas do município e em seguida encerrou sua participação. Em seguida o
Secretário de Assistência Social Phablo apresentou relatórios acerca dos atendimentos
e ações destinadas à população lbicoarense e encerrou a sua participação. A Assessora
Rebeca Kelly passou a apresentar dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do

exercício de 2022. lniciou detalhando a receita financeira e na sequência a despesa
financeira. Para encerrar apresentou os índices constitucionais, encêrrou-se a Audiência
Pública.
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lbicoara,2T de setembro de2022.
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