Ata de audiência pública para prestação de contas das ações realizadas no primeiro
quadrimestre do ano de dois mil e vinte e dois.
As nove horas e dezessete minutos, no auditório da câmara municipal, inicia a audiência
pela cerimonialista Roseli de Camargo, que convida todos para entoar o hino nacional,
logo a Secretária Municipal de Educação, Senhora Valdirene Inácio da Silva, representa
o Excelentíssimo Senhor Prefeito, José Alves Pereira, e faz a abertura oficial do evento,
logo após foi colocado a disposição do público o telefone 069 99943 8383, a seguir o
Senhor Pedro Otavio Rocha, contador apresenta os dados contábeis: receita corrente
líquida = 34.951.902,04 e o percentual da folha de pagamento com pessoal fechou em
43,12%, despesa com saúde com receita vinculada em 8.678.941,03, fechou em 14,55%,
e com Educação com o mesmo valor da receita vinculada, e fechou em 14,95%, com
professores foi aplicado um percentual de 58,51%, gastando R$ 2.584.026,58, , abre-se
espaço para perguntas, e não houve questionamentos, logo passa-se para o Senhor
Wagner que apresenta os gastos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, apresenta fotos das realizações de atividades como selagem, recuperação de
carreadores, recuperação de pontes, limpeza de terrenos na cidade, trilhagem de milho,
e abre espaço para perguntas e houve uma pergunta sobre o cronograma de serviços
para os produtores, e a resposta foi que atende os produtores de acordo com a demanda
na medida do possível, e não há cronograma, sem mais perguntas agradece, logo a
Senhora Ilda de Oliveira Abreu Silva, apresenta as atividades realizadas pela Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos, e não houve nenhum questionamento, a seguir
a Senhora Ilma Aparecida Parede Strellow, apresenta as atividades realizadas pela
Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito e não houve perguntas, logo, a Senhora
Vanuze Cordeiro, apresenta os gastos realizados pela Superintendência Municipal de
Turismo, o Isaias destacou os recursos que serão implementados no bosque municipal
para iluminação da referida área, ela também apresenta as despesas realizadas pela
Superintendência Municipal Esporte, Cultura e Lazer, e não houve nenhuma pergunta,
e agradece a todos, a seguir o Senhor João Edis de Oliveira, apresenta todos os gastos,
procedimentos e atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, destaca as
despesas com a Farmácia Básica Estadual, Federal e contrapartida do Município, folha
de pagamento do PACS, PSF e folhas de pessoal do Fundo Municipal de Saúde,
apresenta também as despesas com recursos federais como o Programa MAC – Média
e Alta Complexidade, ele destaca que se não houver produção o município perderá
recursos por falta de produção, sendo necessário alimentar o Sistema pertinente,
apresenta as equipes e a situação dos agentes comunitários de saúde, e fala da
necessidade de chamar mais um agente comunitário de saúde, por causa de um servidor
que vai aposentar, apresenta também os procedimentos e atendimentos realizados nas
unidades de saúde, destaca que a sala de RX foi equipada com aparelho de última
geração para melhor atender a população, enfatiza o atendimento a gestante, a
controladora interna destaca que é necessário colocar a quantidade de oxigênio e
quantidade de vacinas do COVID e outros e por fim apresenta a quantidade de
medicamentos e atendimentos de pacientes pela Farmácia Básica, e logo a Secretária
Municipal de Educação, Senhora Valdirene Inácio da Silva, apresenta as despesas

realizadas na Educação, houve uma pergunta a respeito dos monitores se eles entrariam
dentro do recurso do FUNDEB, e a Secretária respondeu que não, pois, os mesmos são
contratados pela empresa terceirizada, e só entra o pessoal sendo servidores municipais
com profissionalização na área de educação e que sejam efetivos, houve também uma
pergunta sobre os alunos que estão estudando na cidade de Ji Paraná, e moram no
município de Ministro Andreazza/RO, e a Secretária está estudando o caso para trazer
esses alunos para o município, e finaliza sua fala com uma reflexão sobre a educação, a
seguir, a Servidora Municipal Claudia apresenta as atividades e os gastos realizados pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, e por fim apresenta os atendimentos dos
Conselheiros Tutelares, e destaca que foram realizados várias atividades, como a
Pascoa, chá da alegria pra idosos, e não houve perguntas, e logo, o Senhor Isaias
Rossmann apresenta as despesas das Secretarias Municipais de Administração,
Planejamento e Fazenda, destaca que a amortização da dívida é referente a parcelas de
um empréstimo para aquisição de um Caminhão Compactador de Lixo e também dívidas
com INSS, ele apresenta também as despesas da Secretaria Municipal de Administração
e Planejamento, enfatiza a aquisição de um Veículo tipo PICK UP, apresenta os gastos
com pessoal de várias secretarias que estão ligadas a SEMAP, destaca também que está
sendo pago auxilio alimentação, e a prefeitura vem investindo em treinamento e
capacitações dos servidores municipais, e por fim deixa uma reflexão, sobre o
planejamento, e não houve nenhum questionamento, sem mais nada a tratar, encerra,
a audiência pública, as onze horas e onze minutos.

