PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia

Relatório de
Projetos e
Atividades
(Item 23, artº 9º da Resolução TCM/BA nº 1.060/05)

Exercício: 2016
GESTOR: Antônio Carvalho da Silva Neto

Email: gabinete@araci.ba.gov.br
PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 04
Fone: (75) 3266-2146
CEP: 48.760-000 ARACI – BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia

Apresentação
Diante de todas as ações desenvolvidas pela gestão no decorrer deste
ano, o presente relatório tem a intenção de oferecer aos munícipes um
relato atualizado das condições política, administrativa, social e
econômica do município. Seguindo o propósito de mostrar o caminho
que a gestão trilhou durante este ano em prol do desenvolvimento,
visando sempre o bom desempenho do município, relatando assim de
maneira equilibrada os resultados.
As atividades e projetos realizados pelas distintas secretarias que
compõem esta gestão agregaram valores imensuráveis para o
crescimento do município e seguem de maneira detalhada onde a
percepção dos avanços está nitidamente comprovada através dos
relatos deste documento. A seriedade e competência como tudo foi
executado mostram, que este município vem dando grandes passos
para desenvolvimento que chega e se aprimora a cada dia.
Diante da forte crise enfrentada em todo pais, este município passou
por diversas dificuldades que marcaram este exercício de 2016, o que
não foi motivo para desistir do longo caminho em busca do
desenvolvimento. Os enfrentamentos de cada demanda foram feitos
com maestria, motivo de orgulho, onde é possível mostrar cada ação
realizada com transparência, o que impulsiona cada vez mais os
trabalhos para os avanços da nossa terra.
Deste modo, através das leituras dos dados e informações aqui
expostas, será possível concluir que este município esta cumprindo
com seus objetivos, metas e anseios, superando seus desafios e
garantindo com firmeza e exatidão que uma sociedade mais digna e
justa esta sendo construída.
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