Ata da audiência pública das ações realizadas no primeiro quadrimestre do corrente ano,
realizada no dia vinte e seis do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove
horas e quinze minutos, no auditório da Câmara Municipal do município de Ministro
Andreazza, Estado de Rondônia, inicia-se na pessoa da cerimonialista Senhora Maria
Cristina Oliosi Amâncio, Secretária Municipal de Administração e Planejamento, de
antemão convidando todos para cantar o Hino Nacional, logo, é dado oportunidade para
a vereadora Zélia Maria Fornazier, que destaca sobre a importância da participação da
população nas audiências públicas, e desfaz-se a mesa, e já inicia apresentação do
contador Senhor Pedro Otavio Rocha, que demonstra os percentuais aplicados com
pessoal, saúde, educação e FUNDEB. Fez a demonstração das despesas com servidores
municipais totalizando um percentual acima do limite de folha de pagamento de pessoal
com uma diferença a maior de 4,19%, englobando na aplicação de 58,19%, na Saúde foi
aplicado 21,74% e na educação 31,93%, considerando uma Receita Vinculada de R$
4.584.279,43, e por fim a aplicação do FUNDEB = 95,83%, e termina sua apresentação
enfatizando sobre a baixa participação da população. A seguir, a Secretária Municipal
de Administração e Planejamento, junto aos vereadores presentes questionam sobre o
Orçamento e o Planejamento de longos anos, onde foram gastos com pessoal além do
limite da Constituição Federal de 1988, e Lei de Responsabilidade Fiscal, o que
acarretou uma folha de pagamento inchada, e finaliza com os questionamentos como
resolver tal situação e não houve definições, aguardando o executivo tomar decisões.
Logo, a servidora municipal Senhora Marlene, apresenta os gastos do Gabinete do
Prefeito, representando a Secretária Municipal do Gabinete do Prefeito, Senhora Ilma
Strellow, é finalizado abrindo espaço para perguntas, e não houve. A seguir, o Senhor
Lucindro de Souza, Secretário Municipal de Educação, demonstra os gastos com folha
de pagamento dos professores, gastos com recursos do FUNDEB, despesas com
recursos dos 25% (ADCT), para fazer a manutenção do Ensino Fundamental, gastos
com o pessoal de apoio, também com recursos da ADCT, mostra também, as despesas
realizadas com recursos do Transporte Escolar, outros gastos com o pessoal do EJA,
recursos este proveniente do FUNDEB 60%, despesa com professores da creche, e
finaliza com um pensamento, houve questionamento sobre a quantidade de professores
maiores e o número de alunos menores, o que não condiz com os critérios das normas
do MEC, após longos comentários sobre a situação dos ônibus, situação das escolas
rurais, disposição de professores e relocações de professores de acordo com a real
necessidade seguindo os critérios de números de alunos, logo a Secretária Municipal de
Administração e Planejamento apresenta as despesas com sentenças judiciais, devolução
de convênios, Consórcio Público, georreferenciamento, pagamento da ARON, CNM,
CREA, Zeladora da Prefeitura, despesa com folha de pagamento, rescisões, diárias de
campo, diárias – civis, auxílio alimentação, pagamento do PASEP, suporte para
ASPONEMA, e por fim, abriu o espaço para perguntas, e não houve questionamentos,
logo o Secretário Municipal de Saúde, Sergio, apresenta as despesas com saúde, como
exemplo o PACS, PSF, manutenção da Farmácia Básica, com recursos próprios, federal
e estadual, despesas com o MAC – Média e alto Complexidade, PFVPS, Agente de
Endemias, apresenta os procedimentos hospitalares, totalizando 18.251; exames feitos
em Porto Velho e Vilhena, mostra também a quantidade de pacientes atendidos pela

Farmácia Básica, gasto com o Programa Saúde da Família, consultas médica, consultas
de enfermagem, preventivo, e outros atendimentos, apresenta as atividades realizadas
com o pessoal dos agentes comunitários de saúde, como campanhas de vacina, palestras
e reuniões, e assim, houve muitos questionamentos sobre as pré-cotações, pois as
empresas não querem participar, e finaliza agradecendo aos vereadores pelas cobranças,
e o Secretário Municipal de Saúde destaca sobre a necessidade de profissionais de
saúde, e finaliza pedindo uma solução para o índice de folha de pessoal; a seguir a
servidora Geovania, representa o Senhor Rodrigo Mariano – Secretário Municipal de
Fazenda, e demonstra os gastos executados, e o Secretário Municipal de Assistência
Social, menciona sobre as despesas com Bolsa Família, IGD SUAS, PAIF – Programa
de atendimento Integral a Família, CRAS- Centro de Referencia de Assistência Social,
CRAS Volante, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV,
destaca a parceria com a EMATER, que auxilia com alimentos dos produtores rurais,
enfatiza também, sobre a importância dos Conselhos Municipais, para dirimir sobre a
gestão dos recursos, e fala dos gastos com pessoal do Conselho Tutelar e sua
manutenção para possibilitar os servidores trabalhar em prol as crianças e adolescentes
do município, o vereador Jânio pede ao Secretário Municipal de Assistência Social,
Aderalce P. Flores, para tomar as providencias com crianças e adolescentes na rua após
o horário permitido nas ruas, e o Secretário pede ajuda da Polícia Militar, logo, o
Servidor Municipal Vanderlei Alves Moreira, representando o Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, e mostra os gastos com devolução de convênio
n. 045, do DER, demonstra por meio de fotos da limpeza da cidade, abastecimento dos
veículos, recuperação de estradas, de bueiros e pontes, menciona também as despesas
com diárias civil, combustível, lubrificantes, peças, e finaliza parabeniza o Secretário
Municipal de Obras, a seguir o Senhor Carlos Alberto da Silva, representando o
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que fala dos gastos com a
destinação do resíduos sólidos, mostra fotos da triagem e do terreno onde deposita o
entulho, e mostra as despesa com marmitex, combustível, serviços de torno e serviços
de borracharia, fala da distribuição de mudas de café, e fica destacado após um debate
sobre o lixo da cidade, que é necessário imprescindivelmente um Programa para
implantar o Sistema de Seleção do Lixo, e assim finaliza esta apresentação com um
pensamento, e para finalizar as apresentações o Senhor Cleder de Camargo, representa o
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, mostra as atividades realizadas como
a limpeza do campo, caminhada pela paz, junto aos alunos do Nilo Coelho, cursos e
reuniões, e enfatiza que a SEMCEL, teve um prejuízo de aproximadamente quarenta mil
reais, fruto de um roubo dos fios, sendo assim a Secretária Municipal de Administração
e Planejamento, encerra a audiência pública ao meio dia e trinta e cinco minutos, em
tempo, a vereadora Zélia Fornazier, solicita a presença dos secretários municipais nestas
audiências, pois, tem percebido a falta de muitos. Nada mais a tratar, finaliza-se esta ata
esclarecendo que a mesma acompanha a lista de presença dos participantes.

