Ata de audiência pública para prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre
das ações realizadas no ano de dois mil e vinte um.
As nove horas e vinte e um minuto, no auditório da câmara municipal, inicia a audiência
pública 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, o Senhor Pedro Otavio Rocha, contador apresenta os dados contábeis, como:
receita corrente líquida = 32.347.921,40, e o percentual da folha de pagamento com
pessoal o qual fechou em 44,39%, despesa com saúde com receita vinculada em
22.437.471,71, que fechou em 15,55%, e em Educação com uma receita vinculada em
23.325.530,64, que fechou em 26,06%, e com professores foi aplicado um percentual
de 76,22%, gastando R$ 5.245.674,14, destaca que foi gasto R$ 9.237,18 por aluno no
ano de 2021, abre-se espaço para perguntas, e não houve questionamentos, logo passase para a Senhora Ilma Aparecida Parede Strellow, a qual representa a Secretária
Municipal de Gabinete do Prefeito - Senhora Elizabete Gomes Pereira, e demonstra as
atividades realizadas e gastos. Não houve nenhum questionamento, e assim passa a
oportunidade para o Servidor Kenidy Dondoni, que representa o Secretário Municipal
de Saúde Senhor Levi Gomes Gonçalves, e apresenta os gastos com saúde, destaca as
despesas realizadas pelo Programa de atenção básica como aquisição de medicamentos
e outros, despesas com recursos do PSF – Programa da Saúde da Família, do MAC –
Média e Alta Complexidade, PFVPS – Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde,
Agente de Endemias, gastos com ações de enfrentamento das demandas assistenciais,
com relação a Pandemia, QUALIFAR SUS, e vários recursos provenientes da esfera
federal e estadual, em especial para a Saúde do Município, apresenta também o numero
de atendimentos médicos, vacinas humana, reuniões, palestras, visitas dos agentes de
saúde, procedimentos odontológicos, pré-natal, ação do outubro rosa, administração
de medicamentos, teste do COVID 19, produção do Raio X, produção do laboratório,
atendimentos na UBS Elói de Lima Machado e outros atendimentos, e assim não houve
perguntas, logo, a Secretária Municipal de Educação , Senhora Valdirene Inácio da Silva,
apresenta as despesas realizadas no período com educação, destaca sobre os gastos
com professores, transporte escolar, despesas realizadas com recursos do FUNDEB,
merenda escolar com recurso federal – PNAE, e contrapartida com recurso próprio,
destaca que todas as escolas municipais estão equipadas com computadores e
impressoras, e por fim agradece a todos, e não houve questionamentos, assim o Senhor
Jose Antônio de Souza Pomaroli, Superintendente de Esporte, Cultura e Lazer – SUMELC,
apresenta os gastos e demonstra fotos das realizações como campeonatos, manutenção
de campo de futebol, menciona sobre a virada de ano comemorado com fogos de
artifícios, e encerra agradecendo, não houve questionamentos, a seguir a Senhora
Vanuze Cordeiro, justifica que não houve despesas realizadas devido a Pandemia e no
ensejo apresenta as despesas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos –
SEMOSP, neste ato ela representa o Secretário Senhor Edval Adelino de Souza, e justifica
a ausência dele, devido a um acidente, e ficou impossibilitado de participar dessa
audiência pública, faz a demonstração de fotos das atividades realizadas, e também não

houve questionamentos, e assim, prossegue a audiência com a Senhora Elonia Pegoraro,
que representa a Secretaria Municipal de Assistência Social, Senhora Denise Gomes da
Silva Kester, enfatiza as atividades realizadas mantidos pelos recursos do PAIF, SCFV,
apresenta os atendimentos do Conselho Tutelar, mostra fotos do Dia das Crianças,
campanha contra o suicídio, e termina abrindo espaço para perguntas, porém, não
houve. Logo após o Senhor Gilmar representa o Senhor Moisés Crispim de Souza,
Secretário Municipal de Agricultura, e mostra fotos de realizações no período para os
produtores rurais, e apresenta os seus gastos e também não houve questionamentos, a
seguir o Senhor Isaias Rossmann, apresenta todas as despesas realizadas no período
deste quadrimestre das Secretarias Municipais de Administração, Planejamento e
Fazenda. Enfatiza sobre o Sistema de Gestão Tributária, Sistema de Contabilidade, e
Nota Fiscal Eletrônica, enfatiza também sobre a operação de crédito para aquisição de
um Caminhão Compactador de Lixo, e por isso aumentou o valor para amortizar a dívida,
ele apresenta também os gastos da Administração – SEMAP, enfatiza que houve uma
contratação de uma empresa para organizar o Inventário dos bens patrimoniais, fala
também que a SEMAP, atende a maioria das outras secretarias municipais, atendendo
com energia, telefone, agua, toner e outras despesas, destaca também sobre o gasto
com o FAP do INSS, que são dívida de 2018, destaca também que o auxilio alimentação
pago é referente a servidores cedido de outros municípios, fala de honorários
advocatícios, comenta sobre o PASEP, e por fim, deixa uma reflexão sobre Ayrton Senna,
que fala do trabalho em equipe, e por fim encerra, a audiência pública, as onze horas e
nove minutos.

