Ata de audiência pública para a Prestação de Contas das ações realizadas no segundo
quadrimestre do ano de dois mil e vinte e dois.
Aos trinta dias do mês de setembro de 2022, às nove horas e trinta minutos, no auditório
da Câmara Municipal , com a presença dos gestores municipais, deu -se início com a
cerimonialista a servidora Senhora Roseli de Camargo, que de prontidão convida o
Prefeito Municipal o Excelentíssimo Senhor Jose Alves Pereira para assentar a mesa, e
destaca a presença de todos os Secretários Municipais da Prefeitura, e gerentes dos
Programas do Orçamento Público, destaca que todos poderão enviar perguntas para o
wat zap 69 99943 8383, e poderão participar pelo facebook da Prefeitura pelo link:
www.facebook.com/andreazza.andreazza.904/videos/653027196151647, e convida os
presentes para entoar o hino Nacional, logo após, o Prefeito declara aberto a Audiência
pública, desta forma, foi convidado o Contador da Prefeitura, Senhor Pedro Otavio
Rocha, saúda todos, e apresenta a despesa bruta com pessoal em 18.840.657,02, em
doze meses, e neste segundo quadrimestre foi aplicado 43,76%, com uma receita
corrente liquida em 37.680.054,70, e destaca sobre o cenário econômico do país que
está em evolução, demonstra as despesas com ações de saúde que foi aplicado 14,71 %,
sob as receitas vinculadas em 17.900.540,53, com educação foi aplicado 22,16, sob as
receitas vinculadas em 18.452.844,31,com professores do FUNDEB, o percentual
aplicado foi de 80,13%, e receita do FUNDEB foi arrecadado até o momento
5.283.032,28, a seguir a Senhora Ilda de Oliveira Abreu Silva, apresenta as atividades
realizadas pelo Prefeito com recursos do Gabinete do Prefeito, e não houve perguntas,
logo, o Senhor Isaias Rossmann, apresenta as despesas realizadas pela Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento, e a seguir ele, Isaias Rossmann, apresenta
também, as despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda, e assim não
houve perguntas, logo o servidor municipal Senhor Gilmar Pinheiro Goes, foi convidado
para apresentar as ações realizadas pelas Secretarias Municipais de Agricultura e Meio
Ambiente e o de Obras e Serviços Públicos, respectivamente, e assim foi feito, a seguir
a Senhora Vanuze Cordeiro, apresenta a prestação de contas das ações realizadas da
Superintendência Municipal de Turismo, e apresenta também as despesas e eventos
realizados pela Superintendência Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, logo após o
Servidor Municipal Senhor Kenedy Dedoni, apresenta as despesas realizadas no segundo
quadrimestre pela Secretaria Municipal de Saúde, e destaca os procedimentos e
produções realizados, visitas, vacinas, palestras, campanhas, consultas, exames,
atendimentos médicos, enfatiza sobre medicamentos distribuídos para a população, e
outras atividades e despesas realizadas, logo que não houve nenhum questionamento,
a Senhora Valdirene Inácio da Silva, Secretária Municipal de Educação apresenta suas
despesas realizadas, ela agradece ao Secretário Isaias que entrou com uma
contrapartida considerável para a merenda e por isso a merenda melhorou bastante, e
também, não houve perguntas, logo a Secretária Municipal de Assistência Social, Denise
Gomes, apresenta seus gastos e atividades realizadas no segundo quadrimestre do
corrente ano, enfatiza sobre as ações do Conselho Tutelar quanto ao aumento de
acompanhamento psicológico, por vários motivos, e destaca também, a diminuição dos
recursos federais, destaca os eventos realizados pela terceira idade, cestas básicas,

comemoração do dia das mães, fórum do selo UNICEF, comemoração do dia dos pais,
cursos em parceria com o SENAI, entrega de alimentos do PROGRAMA PAA, e por fim,
encerrou-se esta audiência pública, às onze horas e dois minutos, sem nenhuma
manifestação dos cidadãos, e esta foi a prestação de contas das ações realizadas no
segundo quadrimestre do corrente ano.

