
Ata de audiência pública para prestação de contas das ações realizadas no primeiro 

quadrimestre no ano de dois mil e vinte um, às nove horas e cinco minutos, no auditório da 

Câmara Municipal, no dia vinte e oito do mês de maio do corrente ano. Deu-se início na voz da 

cerimonialista servidora municipal Roseli de Camargo, que convida os presentes a colocar-se 

em pé para cantar o hino nacional, compõe a mesa com a presença do Excelentíssimo Senhor 

Jose Alves Pereira que institui a abertura da audiência, logo, a vereadora Juciléia Alves da Silva 

de Oliveira, que representa os vereadores, explana sobre a importância da participação de 

todos na live, e agradece a todos, a seguir o contador Senhor Pedro Otavio Rocha, apresenta a 

Receita Corrente Líquida em R$ 27.669.311,56 , que resulta um percentual de gasto em folha 

de pagamento de pessoal geral em 45,88%, na saúde foi aplicado em 12,57% em ações de 

saúde, fez-se um destaque quanto ao percentual. Na educação foi gasto com educação 

11,62%, tendo como base a receita corrente líquida em 6.849.033,12, o contador enfatiza a 

necessidade de atenção quanto ao percentual aplicado em educação para fechar o ano no 

mínimo de 25%, e na folha de pagamento de pessoal com professores, foi aplicado em 60,37%, 

logo após a Senhora Ilma Aparecida Strellow, apresenta as despesas pagas do Gabinete do 

Prefeito, a seguir  a servidora municipal Elonia Pegoraro, apresenta os gastos realizados pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social, enfatiza os gastos com Conselho Tutelar, Programa 

de Atenção Integral a Família, Programa de Convivência de Fortalecimento , Programa Bolsa 

Família, destaca as atividades e procedimentos do Conselho Tutelar, Programa Criança Feliz, a 

seguir a servidora municipal Ana Claudia apresenta as despesas da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, houve um questionamento pela vereadora Juciléia Alves da Silva 

de Oliveira, no tocante ao atendimento direto aos agricultores, é salientado as atividades 

realizadas da melhor forma possível, foi ressaltado pelo vereador Nildo Leal da Silva, sobre a 

participação da população para tirar dúvidas nessa audiência pública, logo, a Secretária 

Municipal de Educação Valdirene Inácio da Silva, que apresenta as despesas realizadas no 

quadrimestre com educação, destaca sobre a epidemia que impediu as ministrações de aulas 

presenciais, destaca que a merenda está sendo distribuídos para os alunos das escolas 

municipais, e assim encerra sua apresentação, logo, o Senhor Isaias Rossmann, apresenta as 

despesas da Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento, destaca sobre a dívida adquirida pela gestão anterior sobre aquisição de uma 

Patrol pro meio de financiamento, logo, enfatiza a implantação do ponto eletrônico e os gastos 

para a manutenção do aparelho e do software, e comenta sobre os gastos de rotina, como 

PASEP, e outros, assim sem nenhuma pergunta, encerra sua apresentação, destaca por fim a 

reabertura da SEFIN, em seguida a Senhora Sueli Regina de S. S. Silva, apresenta os gastos pela 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, não houve questionamentos, logo o Senhor 

Kenides Dondoni  apresenta as despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, 

destaca os gastos com medicamentos, fala também do Programa Saúde da Família, enfatiza o 

Boletim Informativo do COVID-19, demonstra os lotes da vacina CORONAVAC, foi feito 

campanha para evitar a aglomeração, destaca também a campanha do FEVEREIRO ROXO, no 

combate a fibromialgia e mal de Alzheimer, fala também do MARÇO LILAS, combate ao câncer 

no colo uterino, apresenta os procedimentos, consultas, exames, raio x, reuniões e outras 

atividades, não havendo nenhum questionamento, encerrou sua apresentação, logo após, a 

Senhora Vanuze Cordeiro, representa o Superintendente  de Esporte, Cultura e Lazer – 

SUMELC, Senhor Edval A. de Souza, e apresenta os seus gastos, e por fim, ela apresenta 

também os gastos e atividades da Superintendência Municipal de Turismo. De tal feito, 

encerrou-se a audiência pública às 11:45 h. Segue no portal transparência comprovações da 

realização e transmissão da live ocorrida neste dia 28/05/2021. 


