PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – LDO 2013
Às nove horas e quarenta minutos do dia dez de maio de dois mil e doze, na
sala do coral do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do
Bairro Jardim dos Estados foi dado inicio a audiência pública para
apresentação das metas contempladas no Projeto de Lei das Diretrizes
Orçamentárias. O Secretário de Planejamento e Finanças Anildo Cesário
Correa iniciou sua fala agradecendo a participação dos poucos presentes e
enaltecendo a necessidade da participação social no processo orçamentário
visando conhecimento e debates das ações previstas para cidade de Várzea
Grande para o próximo exercício. Durante sua apresentação o secretario
esclarece que em diversos locais quando há audiência pública e decretado
feriado para que haja uma grande participação popular. A necessidade das
audiências e para garantir a comunidade o fácil acesso das necessidades
que o bairro necessita como reforma e/ou construção de escola, construção
e/ou ampliação de creches, ou seja, melhorias na infra-estrutura para o
bairro. O Prefeito trabalha para a população com base do que foi exposto
no seu plano de governo, as necessidades são fundamentadas pela
população e a equipe de planejamento fica responsável pela elaboração e
apresentação dessas propostas. A Lei orçamentária apresenta as ações que
serão desenvolvidas pelo Prefeito para cada secretaria, os programas
apresentam as diversas ações para cada área como saúde, educação,
promoção social e outras, se o orçamento não for aprovado ate o final do
ano o prefeito fica sem ter como desenvolver ações. Durante a audiência o
secretario Anildo ressaltou a presença do Secretario de Receita Jorge
Merquiades de Magalhães esclareceu que o mesmo é o responsável pela
cobrança dos impostos e com esses recursos é que a prefeitura pode efetuar
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pavimentação, coleta de lixo, drenagem e outros diversos serviços para
beneficio da população, a comunidade tem a obrigação de pagar seus
impostos e têm o direito de cobrar da prefeitura os benefícios para sua
comunidade. O PPA é a lei que define as prioridades do governo e este e
elaborado a cada 4 anos, a LDO define as metas e prioridades em termos de
programa a ser executado pelo prefeito e a LOA e a lei que disciplina todos
os programas e ações do prefeito municipal em exercício, atos como
concessão de vantagens, aumento dos salários dos servidores, aumento de
cargos comissionados, PCCS, transferências para entidades, ONG’S são
alguns dos atos que precisam estar fundamentados na LDO. Conforme
relatou o secretario de receita Jorge a previsão da arrecadação da receita de
IPTU, ISS, ICMS, FUNDEB e outras precisam de metodologia de calculo
o município recebe do estado 25% do que é arrecadado com ICMS, e 50%
do IPVA arrecadado. Atualmente Várzea Grande apesar de sua
proximidade com a capital, tem uma arrecadação inferior a Rondonópolis,
segundo o secretario de receita Jorge quanto mais impostos, mais
arrecadação conseqüentemente mais melhorias. A Diretora do CRAS a
senhora Isabel esclareceu aos senhores secretários que a baixa participação
popular e por conta do horário, e o Sr Anildo informou que as próximas
reuniões serão marcadas em fins de semana e apresentou proposta para a
escolha de um representante que seria um delegado e este representaria a
comunidade junto à prefeitura. O Superintendente de Planejamento Joilson
Aparecido Latorraca Ferreira retomou a palavra e apresentou a pagina da
prefeitura na internet onde foi demonstrada a guia de Transparência Fiscal
e a lista de informações de documentos que estão sendo disponibilizados
para consulta pelo cidadão e qualquer interessado, esclarecendo que os
mesmos documentos encontram-se disponível em meio físico na Secretaria
de Planejamento e Finanças. O gestor responsável pelo comprimento das
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metas atingidas segundo o Tribunal de Contas do Estado e o secretario da
pasta. Em seguida começa a apresentação das metas e prioridades da
secretaria municipal de infra-estrutura, as metas e prioridades de cada
secretaria podem e devem ser cobrada pela população através de seu
representante diretamente do secretario, e este tem a obrigação de dar uma
resposta a comunidade com prazo para a solução. O Sr Anildo esclarece
que o modelo de audiência pública vivida em Porto Alegre pode dar certo
em Várzea Grande. A arrecadação de IPTU de 2013 vai ser destinado para
investimento como a aquisição de veículos e outros benefícios para a
cidade. A Senhora Izabel afirma que a fiscalização dos investimento e
obrigação da comunidade e ressalta a ausência dos vereadores na audiência,
quanto a meta apresentada pela SINFRA o questionamento e de que das
200(duzentos) toneladas de lixo recolhido e processado por dia quanto
deste lixo seria beneficiado quantas famílias seriam ajudadas, o Sr Joilson
esclareceu que infelizmente não tinha representante da SINFRA presente
por isso ele não poderia responder seu questionamento. A segunda a
apresentar suas metas foi a Secretaria de Promoção e Assistência Social, o
superintendente informa que com essa audiência novas metas podem ser
acrescentadas então foi sugerido a criação de 04(quatro) cozinhas
comunitárias, foi proposto a possibilidade de parcerias com comunidade e
empresas filantrópicas. A seguir foram apresentadas as metas da Secretaria
Municipal de Educação após a apresentação das metas da secretaria não
houve questionamento somente foi sugerido que haja um maior elo entre a
Educação-Saúde-Promoção Social, o representante da Secretaria de
Educação Sr Isaac Nassarden informou que há a previsão de criação de
novos CMEI ate dois mil e catorze. A Secretaria de Saúde apresentarão
novas metas, mais as campanhas contra a dengue será mantido como
prioridade. A Senhora Tatiany Moraes questionou que a secretaria de saúde
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apresentou como meta entregar o resultado dos exames em 03 (três) dias,
mais na realidade os exames podem demorar até 30 (trinta) e quanto ao
atendimento nas policlínicas a demora pode superior a 30(trinta) minutos.
Não havendo mais nenhuma manifestação a audiência deu-se por encerrada
as onze horas e quarenta minutos, foi lavrada a presente ata que segue
assinada pelo secretario de Planejamento e Finanças Anildo Cesário
Correa, o Superintendente de Planejamento Joilson Aparecido Latorraca
Ferreira ressaltando que o registro dos presentes nesta audiência encontrase em livro próprio. Várzea Grande, dez de maio de dois mil e doze.
_______________________________ __________________________
Anildo Cesário Correa
Joilson Ap. Latorraca Ferreira
Secretario de Planejamento e Finanças
Superintendente Planejamento
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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – LDO 2013
Às treze horas e vinte minutos do dia dez de maio de dois mil e doze, no
CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Bairro Santa Maria
foi dado inicio a audiência pública para apresentação das metas
contempladas no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO2013.
O Secretário de Planejamento e Finanças Anildo Cesário Correa iniciou sua
fala agradecendo a participação dos presentes em especial o apoio da
Diretora do CRAS-Santa Maria a Senhora Madalena por ceder o espaço
para a realização do evento. Inicialmente o Sr. Anildo começa a
enaltecendo a importância da participação social no processo orçamentário,
visando conhecimento e debate das ações previstas para a cidade de várzea
grande para o exercício seguinte. Na seqüência o secretario fez uma
explanação concisa do processo orçamentário esclarece que a LDO foi
introduzida pela Constituição Federal de 1988 e serve como elo de ligação
entre PPA e LOA. A cada quatro anos e feito o PPA onde se encontra todas
as ações que o Prefeito pode realizar, a LDO vai formular as diretrizes para
a LOA. O conteúdo da LDO, objeto da presente audiência ressalta a
importância do orçamento participativo nos moldes em que a gestão
municipal a esta implementando, com destaque para a coleta de
informações das necessidades e problemas de todas as comunidades,
viabilizando a participação e o controle social, para a elaboração da LOA
pretendemos realizar 30 (trinta) reuniões onde a população definirá as
ações juntamente com a equipe do planejamento para a elaboração da
LOA, as audiências inicialmente deverão ser realizadas no período noturno
e nos finais de semana. Durante sua apresentação o Sr Anildo relatou um
exemplo da criação do discoporto no município de Barra do Garça há vinte
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anos atrás isso mostra que a administração publica da época não consultou
a população para efetuar um gasto que não atendia a comunidade, no
entanto hoje as necessidades são outras e os recursos são mais escassos,
hoje não seria possível fazer tal construção, pois a prefeitura tem recursos
limitados e os gastos para ser efetuados necessita de estar previsto no PPA
e LDO. A Lei 10257/11 o estatuto da cidade ressalta a obrigatoriedade da
realização de debates ou seja a população deve ser consultada na
elaboração das propostas do PPA LDO

e LOA como condição para

aprovação na câmara. A Prefeitura tem um limite de recursos, 50%
(cinqüenta por cento) do que e arrecadado com o IPVA, 25%(vinte e cinco
por cento) retorna aos cofres publico do município, através da arrecadação
do ICMS e é necessário um equilíbrio entre despesa e receita. A proposta
da LDO deve conter metas, ações, concessão, admissão e contratação de
pessoas, aumento salarial, toda e qualquer transferência de recurso precisa
constar na LDO. Foi questionado pelo Sr Marcos Antonio funcionário do
CRAS-Santa Maria a construção da ponte ligando o Costa Verde ao
Loteamento Geórgia foi esclarecido que a SINFRA vai construir 05(cinco)
novas pontes mais os locais ainda não foram definidos estes locais serão
apresentados na LOA da Sinfra. Foi questionada também as ações da copa
e com elas o município deverá receber a demanda e com elas as ações
poderão ser alteradas. Foi esclarecido aos participantes que a Prefeitura
mesmo nas comunidades menos participativas estas não serão esquecidas o
Sr Anildo ressalta a criação do delegado e este contribuirá junto a
prefeitura no beneficiamento da comunidade do bairro. O Superintendente
de Planejamento Joilson Aparecido Latorraca Ferreira retomou a palavra e
apresentou a pagina da prefeitura na internet onde foi demonstrada a guia
de Transparência Fiscal e a lista de informações de documentos que estão
sendo disponibilizados para consulta pelo cidadão e qualquer interessado,
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esclarecendo que os mesmos documentos encontram-se disponível em
meio físico na Secretaria de Planejamento e Finanças. O gestor responsável
pelo comprimento das metas atingidas segundo o Tribunal de Contas do
Estado e o secretario da pasta. Foi questionado a realização do concurso da
câmara de várzea grande e logo a seguir foi publicado o cancelamento do
mesmo o superintendente esclareceu que a realização do concurso só
deverá ser executado no ano que vem somente se o mesmo estiver previsto
na LOA. Foram levantadas os seguintes questionamentos: Limpeza dos
terrenos baldios, Coleta de lixo, Limpeza de canais, mobilidade
urbana/acessibilidade, metas de 100% resolução dos problemas. As
técnicas do CRAS – Santa Maria esclareceram que algumas metas deverão
ser revistas, pois as mesmas não são realistas. As técnicas apresentaram que
os encaminhamentos não podem ser 100% resolvidos, pois há a
necessidade de apoio das demais secretarias.
As técnicas do CRAS-Santa Maria esclareceram que não há o serviço de
informação implantado nesta unidade. A seguir foram apresentadas as
metas para a secretaria de educação conforme foi apresentado pelo
superintendente as metas deverão ser reavaliadas este ano a previsão de
construção de 03 (três) creches ainda este ano, durante a audiência o
representante da Secretaria de Educação o Sr Isac Nassardem recebeu a
informação e deverão ser incluídas 08 (oito) novas creches na LDO (Asa
Bela, Ataíde Ferreira, Noise Curvo, Novo Mundo, Gilson de Barros, Novo
Ipê, São Matheus e Julio Domingos) o custo de previsto para cada obra é de
R$1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) com prazo de entrega
de 180 (centos e oitenta). Dada por encerrada às dezessete horas e vinte
minutos, foi lavrada a presente ata que segue assinada pelo secretario de
Planejamento e Finanças Anildo Cesário Correa, o Superintendente de
Planejamento Joilson Aparecido Latorraca Ferreira ressaltando que o
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registro dos presentes nesta audiência encontra-se em livro próprio. Várzea
Grande, dez de maio de dois mil e doze.
_______________________________ __________________________
Anildo Cesário Correa
Joilson Ap. Latorraca Ferreira
Secretario de Planejamento e Finanças
Superintendente Planejamento
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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – LDO 2013
Aos onze dias do mês de maio de dois mil e doze, às nove horas e trinta e
dois minutos no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do
Bairro Cristo Rei foi dado inicio a audiência pública para apresentação das
metas contempladas no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO
2013. O Secretário de Planejamento e Finanças Anildo Cesário Correa
iniciou sua fala agradecendo a participação dos presentes e enaltecendo a
importância da participação social no processo orçamentário, visando
conhecimento e debate das ações previstas para a cidade de várzea grande
para o próximo exercício. Na seqüência foi apresentada pelo Sr Anildo
uma explanação concisa do processo orçamentário, com destaque para o
papel e conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentária, objeto da presente
audiência. Nenhuma ação pode ser definida se não estiver contemplada no
PPA e LDO, as metas contempladas na LDO do município deverá ser
encaminhado à câmara até o dia 30 de maio, para a elaboração da LOA
pretendemos realizar 30 (trinta) reuniões onde a população definirá as
ações juntamente com a equipe do planejamento para a elaboração da
LOA, as audiências inicialmente deverão ser realizadas no período noturno
e nos finais de semana. A Lei 10.257/11 o estatuto da cidade ressalta a
obrigatoriedade da realização de debates ou seja a população deve ser
consultada na elaboração das propostas do PPA, LDO e LOA como
condição para aprovação na câmara. A Prefeitura tem um limite de
recursos, 50% (cinqüenta por cento) do que e arrecadado com o IPVA,
25%(vinte e cinco por cento) retorna aos cofres publico do município,
através da arrecadação do ICMS e é necessário um equilíbrio entre despesa
e receita. A proposta da LDO deve conter metas, ações, concessão,
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admissão e contratação de pessoal, aumento salarial, toda e qualquer
transferência de recurso precisa constar na LDO. Foi proposto aos
participantes

que

a

Prefeitura

mesmo

nas

comunidades

menos

participativas estas não serão esquecidas o Sr Anildo ressalta a criação do
delegado e este contribuirá junto a prefeitura no beneficiamento da
comunidade do bairro, os delegados terão participação da elaboração das
ações até a sua execução, a transparência assegura e garante a participação
popular. O Superintendente de Planejamento Joilson Aparecido Latorraca
Ferreira retomou a palavra e apresentou a pagina da prefeitura na internet
onde foi demonstrada a guia de Transparência

Fiscal e a lista de

informações de documentos que estão sendo disponibilizados para consulta
pelo cidadão e qualquer interessado, esclarecendo que os mesmos
documentos encontram-se disponível em meio físico na Secretaria de
Planejamento e Finanças. O gestor responsável pelo comprimento das
metas atingidas segundo o Tribunal de Contas do Estado e o secretario da
pasta. Foram apresentadas as metas da SINFRA, conforme demonstrado
não houve o cumprimento de algumas metas por isso estas deverão
continuar constando na próxima LDO, metas não concluídas deverão ser
justificadas pelos gestores ao Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso. A seguir foram apresentadas as metas da Promoção Social não
houve questionamentos quantos as metas apresentadas, somente houve a
sugestão de melhorias aos CRAS pois estes são os que trabalham com as
famílias. A Secretaria de Educação apresentou suas metas e Professora
Ivete de Queiroz Porto solicitou a palavra e afirmou que os recursos da
educação deveriam ser geridos pela própria secretaria de educação e
somente com educação, as metas propostas devem ser executada, pois
conforme a própria Ivete a sociedade sem educação não há futuro. Logo
após passou-se a apresentação da secretaria de saúde, conforme
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apresentado as metas estão sendo revistas e conforme a representante da
secretaria de saúde a Srª Ruth Madalena as metas serão revistas para
melhor adequação, existe a necessidade de padronização do atendimento da
saúde, onde o atendimento tem de ser único, pois o bem tratado é a vida
humana. Para finalizar foi convidada a representante da Guarda Municipal
a Srª Sirley Salete para apresentar as metas propostas pela GM, esta deixou
bem claro que a principal meta e garantir 100% dos atendimentos. A
representante do PROCON a Coordenadora Neuza Fernandes da Silva
esclareceu que o objetivo principal é organizar a casa para depois mostrar
ao consumidor todos seus direitos, existe a previsão de realizar no mínimo
10 (dez) palestrar de direito básico do consumidor. Dada por encerrada às
onze horas e vinte minutos, foi lavrada a presente ata que segue assinada
pelo secretario de Planejamento e Finanças Anildo Cesário Correa, o
Superintendente de Planejamento Joilson Aparecido Latorraca Ferreira
ressaltando que o registro dos presentes nesta audiência encontra-se em
livro próprio. Várzea Grande, onze de maio de dois mil e doze.
_______________________________ __________________________
Anildo Cesário Correa
Joilson Ap.Latorraca Ferreira
Secretario de Planejamento e Finanças
Superintendente Planejamento

