
Ata da audiência pública para prestação de contas das ações realizadas no segundo 

quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um. 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e vinte 

minutos, no auditório da Câmara Municipal, na voz da Senhora Roseli de Camargo, que 

inicia convidando o Excelentíssimo Senhor Prefeito Jose Alves Pereira, vereadores e 

Secretários Municipais, técnicos e demais servidores municipais, presencialmente, e logo 

após foi cantado o hino nacional, e o prefeito em sua fala apresenta várias ações realizadas 

nos nove meses de seu mandato e declara aberto a audiência pública, e sem delongas, o 

contador Senhor Pedro Otavio Rocha, apresenta os limites constitucionais, tendo a 

Receita Corrente Liquida 29.095.996,36, fechando o limite de 45,83% com pessoal , 

destaca uma comparação do quadrimestre anterior que foi 12.694.186,87 e atual 

13.334.016,81, na saúde foi aplicado 13,43%, na educação foi aplicado 13,75%, no 

FUNDEB 70% foi gasto 60,22%, logo, é convidado o Kenidy Dondoni, apresenta gastos 

com saúde, enfatiza os gastos com assistência farmacêutica, atenção básica, números de 

consultas realizadas, atendimentos médicos, visitas dos ACS e ESF, testes rápidos, curso 

de capacitação do CEREST, menciona também os procedimentos realizados, vacinas 

humanas, vacinas anti - rábicas, apresenta várias ações como julho amarelo, agosto 

dourado, e outras atividades como 230 mulheres atendidas pela unidade móvel  do câncer 

de mama, fala também do controle da água, fala do COVID, uma morte neste período, e 

por fim agradece a todos pela atenção e não houve nenhum questionamento, logo, a 

Secretária Municipal de Assistência Social Senhora Elonia Pegoraro apresenta os gastos 

na SEMAS, fala de atendimentos a famílias, crianças, adolescentes, idosos, jovens, ações 

realizadas como pit stop para conscientização do abuso sexual, e finaliza suas 

apresentações sem nenhuma pergunta, em seguida, a Secretária Municipal de Educação, 

Senhora Valdirene Inácio da Silva, apresenta os gastos com educação, destaca sobre as 

aulas estão voltando gradativamente e os gastos com ônibus neste período não foi gasto 

muito combustível, fala do Salário Educação, merenda escolar, transporte escolar, falo do 

piso dos professores e finaliza com uma frase de Jose de Alencar, a cerimonialista dá um 

intervalo para um lanche, e volta às dez horas e cinquenta minutos, e a Senhora Ana 

Claudia Lopes Pereira, apresenta os gastos na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, e não houve nenhum questionamento, a seguir a Senhora Ilma Aparecida 

Strelow, apresenta as despesas realizadas no Gabinete do Prefeito, e assim também não 

houve perguntas, logo, a Senhora Sueli Regina, representa o Secretário Municipal de 

Administração e Planejamento, Senhor Isaias Rossmann, e ela apresenta as despesas 

executadas na SEMAP, e a seguir apresenta as despesas realizadas da Secretaria 

Municipal de Fazenda – SEMF, e, não houve nenhuma dúvida, logo, o Senhor Cleder de 

Camargo apresenta os gastos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e não 

houve perguntas, e apresenta também as despesas da Superintendência Municipal de 

Esporte, Cultura e Lazer, e na Superintendência Municipal de Turismo, não houve gastos, 

devido a pandemia, e os recursos para o turismo foi alocado para outras unidades 

orçamentárias. E para finalizar agradece a todos os participantes, e por fim não houve 

questionamentos e encerrou-se as onze horas e dezesseis minutos. 


