Ata da Audiência Pública da Prefeitura de Ministro Andreazza, Estado de
Rondônia, com finalidade de elaborar o Plano Plurianual para os anos de 2018 a
2021, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no
auditório da Câmara Municipal, a qual iniciou-se às nove horas e treze minutos, na
voz da Secretária Municipal de Administração e Planejamento, Senhora Maria
Cristina Oliosi Amâncio, o qual celebra o cerimonial, e conduz da seguinte forma,
abrindo oficialmente o evento e dando a oportunidade para o Presidente da Câmara
Municipal, o Excelentíssimo Senhor Joel Moura dos Passos, que explana a
importância dos Instrumentos de Planejamento: PPA, LDO e LOA, e finaliza
dizendo que os cidadãos devem participar e fazer parte da Administração Pública,
para que possa caracterizar o Princípio da Transparência, logo, é passado a palavra
para o Excelentíssimo Senhor Arnaldo Strellow, declarando aberta a sessão da
audiência e menciona as perdas de receitas do ICMS, em aproximadamente, R$
1.400.000,00, e enfatiza que o reflexo da crise nacional, atinge principalmente os
municípios de pequeno porte, e fala das dificuldades de Planejar sem recursos
suficiente e agradece os presentes, a seguir a Cerimonialista apresenta a base legal
da elaboração dos instrumentos de Planejamento, menciona sobre o Plano
Estratégico da Prefeitura de Ministro Andreazza, Estado de Rondônia, citando a
Missão, Valores, Visão, e destaca sobre a importância dos gerentes para fazer valer
a efetividade, eficiência e eficácia das ações a serem realizadas, após esta
apresentação a Senhora Ilda de Oliveira Abreu Silva, Chefe de Departamento do
Planejamento, apresenta o Levantamento de Receitas e a distribuição das Despesas
expondo aos cidadãos, o real cenário econômico do município, e destaca sobre uma
nova ótica sobre a administração pública, e posicionar-se sobre um comportamento
de criatividade, humildade, inteligência, sem conflitos e finaliza solicitando aos
Secretários Municipais para exercer estas virtudes, logo após o Contador Senhor
Pedro Otavio Rocha, cita à respeito do cenário financeiro de receitas e despesas,
destaca também, o desfalque orçamentário e termina solicitando para que os
gestores tomem providências, a seguir o Controlador Interno Senhor José Odair
Comper, fala sobre a legalidade da elaboração do Relatório Circunstanciado das
atividades que será elaborado no Plano Plurianual, e cita a base legal para
construção do mesmo, e enfatiza que os gerentes é um agente administrativo
público para demonstrar a efetividade, eficácia e eficiência das ações do Plano
Plurianual, e termina convidando os gerentes nomeado pelo Decreto
n.3.908/PMMA/2017, de 23 de agosto de 2017, para participar do curso que será
realizado nos dias 16, 17 e 18 do mês de outubro do ano de 2017, e a seguir a
Secretária Municipal de Educação, Senhora Maria Necy de Souza Silva, apresenta
uma proposta de distribuição em equilíbrio das receitas e despesas para a
Educação para gerir no ano de dois mil e dezoito, apresenta as despesas e suas
ações a serem realizadas no ano seguinte, e finaliza que trabalha por amor a
educação, e que os recursos são escassos, e a demanda é grande, logo, o Secretário
Municipal de Saúde, Senhor Sérgio, menciona sobre as dificuldades em gerir a
pasta de Saúde, pois, depende de vários requisitos em vários órgãos do Estado e da
União, ficando o município a mercê de contrapartidas com recursos próprios para
os Programas de Atenção Básica, Senhora Aline Mirella, faz a demonstração de

despesas para o ano seguinte para colocar no Plano Plurianual, falando sobre os
Programas do PACS, PSF, Endemias, e outros, a seguir o gerente Junior Boiko,
apresenta os gastos com medicamentos, com recursos para Farmácia Básica,
oriundos da união, estado e contrapartida do município, houve um questionamento
da vereadora Zélia Maria Fornazier, sobre a contratação de um ginecologista e um
pediatra para atender mulheres e crianças, respectivamente, e o Secretário
Municipal de Saúde, junto ao Prefeito, mencionou que está tomando providencia
quanto a estas contratações destes profissionais de Saúde, a seguir a Secretária
Municipal de Assistência Social - SEMAS, Senhora Andressa, apresenta as despesas
necessárias para a pasta, a fim de vivenciar no ano de 2018, a vereadora manifesta a
ideia de criar o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, e o Prefeito abre espaço
para a institucionalização do Fundo, junto a SEMAS e a SEMAP, junto ao Jurídico,
logo a professora Rosangela Coladini, destaca sobre os atendimentos aos alunos
especiais, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, Saúde,
Assistência Social e Esporte, inclusive os programas exclusivos e que necessitam de
alimentação no Sistema do Governo Federal para alguns recursos sejam garantidos,
e a Senhora Andressa, se coloca a disposição para atender todos na medida do
possível com base no orçamento existente, a seguir o Senhor Rodrigo Mariano,
Secretário Municipal de Fazenda apresenta o que é necessário para manter a
SEMF, que necessita cobrir despesas com energia, telefone, agua, amortização da
dívida, internet e outras despesas contínuas, destaca sobre o funcionamento do
Conselho Municipal de Segurança Pública, o Secretário de Fazenda, é questionado
sobre o que fazer para arrecadar, ele enfatiza que as cobranças de dívidas dos
cidadãos, estão sendo implementadas metodologias e tem tido resultados, é
mencionado que os próprios cidadãos não compram no município e vão para
Cacoal, e o vereador Joel Moura dos Passos, fala sobre a conscientização não só aos
clientes, mas uma dinâmica e estratégias para investimento nos comércios, junto a
Associação Comercial, para averiguar o porquê muitos produtos vendidos no
município se torna mais caros que os municípios vizinhos, e estudar a economia
local e montar uma estrutura para aumentar as receitas, e finaliza sua apresentação,
em seguida a Secretária Municipal de Gabinete do Prefeito, Senhora Ilma Strellow,
apresenta os gastos necessários para o ano de 2018, a fim de custear com recursos
próprios, e a seguir é apresentado as despesas da Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, pela Secretária Maria Cristina, para custear com
recursos próprios a fim de cobrir despesas com folha de pagamento de pessoal,
escrituração do município, sentenças judiciais e outras, é questionado sobre a
construção de um arquivo permanente, e uma lavanderia, o que foi deixado no
Plano Plurianual para o ano de 2018, logo após, o Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Senhor Wesley, apresenta um orçamento desfalcado o que não
atende nem mesmo as necessidades mínimas, como por exemplo a limpeza da
cidade, segundo ele, não há como trabalhar com os recursos disponibilizados, fala
do FITHA, recurso proveniente do Estado diretamente, fala sobre a iluminação
pública, sobre as estradas e a falta de orçamento ou melhor um valor irrisório para
atender a demanda prioritária, a seguir o Senhor Carlos Alberto da Silva, apresenta
a necessidade de recursos para manter a Secretaria Municipal de Agricultura e

Meio Ambiente, e o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Senhor
José Alves Pereira, solicita aos vereadores para celebrar Convênios em prol da
Agricultura e Meio Ambiente, a Secretária Municipal de Administração destaca
sobre as pendencias dos Comércios junto aos órgãos competentes, que gera receita,
porém, sonegam impostos, fala também sobre a inadimplência dos cidadãos com o
CIRETRAN, com IPVA, a seguir o Secretário Municipal de Esporte, Cultura e
Lazer, Senhor Valdomiro Teixeira Félix, apresenta a sua demanda, e destaca a
importância do esporte, cultura e lazer, para o ser humano, fala da prevenção a fim
de evitar o vandalismo, o tráfico de drogas e outros benefícios para a comunidade, e
finaliza pedindo para as pessoas colaborarem com esporte, a seguir o vereador
Jânio Jaqueira, pergunta ao executivo o que fazer para resolver os problemas
orçamentários apresentados nesta audiência, e o prefeito expôs sobre a atual
conjectura e destaca sobre o processo administrativo para reforma administrativa,
para iniciar uma solução e apresentar sugestões para casa de leis por meio de
projeto de lei, respondendo assim o questionamento do vereador, e por fim o
Prefeito encerra a audiência pública, dizendo que o Plano Plurianual está a
disponibilização dos cidadãos para alteração se for necessário, pois, o Plano é
passível de alteração para atender o interesse público, lembrando que o site está a
disposição para se manifestarem, apesar de saber que esta audiência é para
elaborar o Plano, não houve pedido de alteração e conservou-se as propostas dos
secretários municipais apresentados por slides aos presentes, e recolheu-se as
fichas de solicitação de prioridades para análise dos gestores, a fim de uma
possível inserção no PPA, e agradeceu a todos os presentes.

