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 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 

PLURIANUAL – PPA – QUADRIÊNIO 2022 A 2025, TERRA SANTA – PARÁ.  

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, nas 

dependências da Escola Professora Edmara Cunha Carvalho situada à 

Travessa Coronel Gama neste município de Terra Santa, com a presença do 

senhor prefeito, senhores secretários municipais, funcionários, técnicos e 

outras pessoas interessadas foi realizada a Audiência Pública para 

atendimento ao estabelecido na Legislação vigente, a fim de proporcionar a 

transparência necessária na discussão para elaboração do Plano Plurianual – 

PPA – para o quadriênio 2022 a 2025. Após a composição da mesa pelas 

autoridades convidadas, foi feita a execução do Hino Nacional e Hino do 

Município. Na sequência os trabalhos foram iniciados pelo Secretário de 

Planejamento, o senhor José Arnaldo Cavalcante Costa, que cumprimentou a 

todos, ressaltando sobre a importância da realização da audiência e que este é 

o dia que culmina com o PPA, elencando todas as etapas que antecederam 

este momento como reuniões e planejamentos. Explicou que o PPA – Plano 

Plurianual – deve ser elaborado a cada quatro anos, pois contem as diretrizes, 

objetivos e metas de médio prazo da administração pública. É um instrumento 

para o planejamento estratégico do município, para organização dos recursos 

do governo e da sociedade em direção a uma visão de futuro, visto que visa 

beneficiar a população. Pediu também que os presentes apresentassem suas 

sugestões para que este momento ficasse marcado pela participação popular. 

Em seguida agradeceu a presença do senhor Ronaldo Miranda Campelo, 

professor historiador, Especialista em planejamento público e 

acompanhamento de PPA, LDO e LDA. A palavra foi dada ao senhor Prefeito 

Odair José Albuquerque que iniciou sua fala dizendo que este era um momento 

bom para discussão saudável e que mais pessoas deveriam estar aqui para 

expor suas opiniões e planejar as ações para o bem do nosso município, 

agradeceu aos presentes por terem deixado suas casas e estarem aqui 

colaborando com ideias para ajudar o desenvolvimento do nosso município, 
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agradeceu o envolvimento dos Secretários, dos funcionários e ao Senhor 

Ronaldo Campelo, que auxiliou a preparar este momento. Concluiu dizendo 

que o povo de Terra Santa é o maior patrimônio que temos e que devemos 

estar opinando no futuro do nosso município. Na sequência o senhor Ronaldo 

Campelo tomou a palavra e agradeceu a todos e em especial pelo convite para 

contribuir na elaboração do PPA principal instrumento para planejar as ações 

do governo. Destacou o papel do cidadão neste evento que é de suma 

importância mesmo que ele não domine o assunto, mas que irá identificar as 

suas necessidades quando chegar o momento em que sua realidade for 

apresentada aqui. Continuando o senhor Ronaldo Campelo falou sobre o 

momento crucial para se propor ideias para o planejamento do município. 

Explanou sobre a elaboração do PPA e suas etapas, com base legal, conceito 

básico (planejar, priorizar e executar) nele consta o planejamento de como 

serão executados as ações, constam também os objetivos principais do PPA e 

Cronograma Executivo das etapas. Elogiou a cidade e deu como exemplo as 

ruas largas, sinal de planejamento urbano. Na sequência o senhor Ronaldo 

Campelo fez um momento de reflexão através de um vídeo sobre a 

necessidade da modernização do sistema de governo. A seguir foram 

apresentadas as propostas à plenária, onde foram discutidas e revisadas por 

secretarias: o primeiro a falar foi o Secretário do Meio Ambiente Jonas Pessoas 

que acrescentou em suas propostas a construção de um viveiro para cultivo de 

mudas de espécies nativas entre elas o açaí e a implantação de sistema de 

energia fotovoltaica. O senhor Ronaldo Campelo orientou que fosse feito a 

alteração do Setor de Terras que estava inserido na Secretaria de 

Administração para a Secretaria de Obras que é o correto. Em seguida foi 

apresentado pela Secretária de Agricultura senhora Cristina Farias Leite a 

proposta que trata da adequação da localização do matadouro de forma 

apropriada com tratamento de resíduos gerados pelo trabalho realizado neste 

local. Sobre esta proposta o Senhor Ronaldo Campelo enfatizou que devem 

procurar outra área que atenda às orientações adequadas ao funcionamento 

do órgão. A senhora Jocilaura Maciel, advogada e corretora de imóveis 

salientando a necessidade de se regularizar a situação de assentamentos 

clandestinos perguntou se há alguma ação sobre regularização fundiária. Em 
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resposta a esse questionamento o Prof. Ronaldo Campelo disse que no Plano 

Diretor, nos anexos, existem os mapas apresentando esses indicadores de 

diagnóstico do Plano Diretor. Caso não tenha deve-se incluir isso como uma 

ação no Plano de Obras. Continuando ele orientou que no termo Iluminação 

Pública trocasse o termo iluminação por gestão para ficar mais completo. O 

Senhor Danilo Cavalcante, Agrônomo da sec. de Agricultura solicitou que 

inserisse um motor de popa de 30hp. Em seguida o Secretário de Esporte e 

Lazer senhor Joilson Oliveira acrescentou em suas ações a construção da pista 

de Ralf Skate. Nas propostas da Secretaria de Educação o Prof. Ronaldo 

Campelo orientou que se expandisse a todos os trabalhadores da Educação a 

proposta de Capacitação que atendia somente aos técnicos da SEMED. Em 

seguida a Profa. Herinilda Chaves solicitou a ampliação dos muros das escolas 

por motivo de segurança e acrescentou a aquisição de equipamentos para o 

fundamental I e II, já que só foi contemplada a Educação Infantil e Pré-escola. 

A secretária de Cultura senhora Waldriana dos Anjos acrescentou as propostas 

para sua secretaria: a regularização da Secretaria de Cultura, construção da 

Casa de Cultura, o resgate do antigo Festival de Música que acontecia no 

período das comemorações do Aniversário da Cidade, Construção de um 

espaço para evento de cultura e arte. O senhor Erilson Santos Secretário de 

Saúde apresentou as seguintes propostas para sua secretaria: implantar a 

Academia da Saúde; Construção de UBS no Bairro Conquista; Construção de 

UBS na Comunidade rural Casa Grande; Construção de UBS na comunidade 

rural Paraíso; Construção da Farmácia Municipal; Construção do Centro de 

Esterilização; construção de UBS fluvial, aquisição de placa solar para a zona 

rural; ampliação do Hospital Frei Eliseu Eismann; Construção do Centro de 

Parto normal; Implantação da Casa de apoio no município de Juruti; Aquisição 

de um caminhão baú para resíduos hospitalares; Construção do espaço do 

Conselho de Saúde. Em relação à Secretaria de Obras a senhora Elza Lira 

Guerreiro solicitou a aquisição de uma grua para acesso a parte elétrica dos 

postes e um veículo para atender às comunidades rurais. A secretária de 

Assistência Social senhora Zuleide Pessoa Albuquerque relatou que devido o 

município não ter um abrigo social foi criado e aprovado o Projeto: Família 

Acolhedora onde famílias cadastradas, após análises, irão acolher crianças que 
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estejam em situações vulneráveis. Solicitou a aquisição de um veículo de 

transporte coletivo para os serviços dessa secretaria. O representante da 

Comunidade rural Igarapé dos Currais solicitou que incluísse uma ação 

direcionada aos idosos. A senhora Norma Pantoja Coelho Secretária Municipal 

de Governo relatou que os trabalhos para esta audiência vêm acontecendo há 

meses e que as propostas apresentadas aqui foram pensadas com muita 

atenção e planejadas com orientação de um especialista e muita coisa ainda foi 

necessária alterar. Agradeceu a participação de todos, especialmente aos que 

permaneceram até o término desta audiência como o povo da área de várzea 

que com muito esforço veio participar e está aqui até a conclusão. Disse que 

tudo será sistematizado e levado à Câmara de Vereadores, e lamentou que 

não tivesse nenhum representante da câmara municipal presente nesta 

reunião. Afirmou que muitos convites foram entregues. Finalizou dizendo que o 

PPA é para todos os que precisam do serviço. Terminados os debates o 

Secretário de Planejamento José Arnaldo Cavalcante Costa tomou a palavra 

destacando a ausência dos representantes dos órgãos convidados como da 

Polícia, do Ministério Público, da Câmara de Vereadores, dos Sindicatos, das 

Associações e demais organizações civis, perdendo assim uma excelente 

oportunidade de propor ações de melhorias para nosso município, agradeceu a 

participação dos presentes e deu por encerrada a audiência, eu, Elba 

Aparecida Almeida Barbosa, lavrei a presente ata que será assinada por mim e 

membros da comissão, anexadas a lista de presença própria.  

 

Terra Santa, 29 de junho de 2021. 

 

 

 

Odair José Farias Albuquerque 

Prefeito Municipal 


