ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
PODER EXECUTIVO

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
REFERENTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019.

Aos trinta dias do Mês de Julho do ano de Dois Mil e Dezenove às nove
Horas e trinta minutos, no auditório da Prefeitura Municipal de Cabixi/RO,
reuniram-se
à
administração
municipal
(Prefeito,
Secretários
e
Coordenadores Municipais ), Poder Legislativo Municipal, associações e
servidores públicos e parte da população, para realização de audiência
pública nos termos do disposto do Parágrafo 4º, do Artigo 9º, da Lei
Complementar 101/2000 . Abriu o referido evento público, o Prefeito
Municipal, Silvenio Antonio de Almeida , que cumprimentou as autoridades e
público presente. Em seguida juntamente com a equipe técnica da Prefeitura
apresentou os seguintes relatórios: Gestão Fiscal, Execução O rçamentária
(balancete da receita e da despesa), Demonstrativo da Dívida Fundada.
Os relatórios foram abordados e lidos aos presentes de forma individual,
destacando-se: As despesas de pessoal relativas ao 1º semestre de 20 19
foram rigorosamente liquidadas dentro do mês de competência. O total da
despesa do Poder Executivo com pessoal foi de 49.30% (quarenta e nove
ponto trinta por cento) em relação ao total da receita corrente líquida. O
montante
de
recursos
financeiros
aplicados
na
manutenção
e
desenvolvimento do ensino foi de 28.00% (vinte e oito por cento), sendo
mínimo de 25% da receita resultante de impostos em MDE que apresentou
no período. A aplicação na remuneração dos profissionais da educação ,
(FUNDEB 60%), teve um percentual de 76.52 (setenta e seis ponto
cinquenta e dois por cento). Na área da saúde foi aplicado o montante de
Recurso Próprio de 26.11% (vinte e seis ponto onze por cento) sendo
mínimo de 15%
da receita resulta nte de impostos que apresentou no
período. A receita arrecadada liquida no primeiro semestre de 2019 foi de
R$ 11.792.744,50 (onze milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos
e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). A arrecadação geral
referente às receitas resultantes de impostos relativas ao 1º semestre d e
2019 foi de R$7.980.926,50 (sete milhões, novecentos e oitenta mil,
novecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), e a receita corrente
liquida até o semestre foi de R$21.120.151,29 (vinte e um milhões, sessenta
cento e vinte mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos)
incluídos convênios e programas de ação continuada. Após a apresentação
dos anexos de metas fiscais, a equipe do poder Executivo, passou a
apresentar as metas executadas no decorrer do 1º semestre de 2019. As
atividades de apoio e manutenção da máquina administrativa municipal
foram desenvolvidas de acordo com a programação orçamentária
prevista. As ações de caráter continuado na s áreas de Assistência social,
Educação e Saúde, foram desenvolvidas segundo o critéri o de cada
programa limitando -se aos valores financeiros inerentes . As metas da
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Agricultura
e Pecuária, Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Turismo, Secretaria
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, foram
relatados de forma individua is. Sendo: Secretaria Municipal de Obras e
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Serviços Públicos – foi apresentado relatório de cumprimento de metas de
recuperação de estradas vicinais deste município. Em atendimento a zon a
urbana onde foi realizado serviços Coleta de lixo na sede do município 03 (três) vezes na
semana, e 01 (uma) vez na semana em cada Distrito (Planalto São Luiz, Estrela do Oeste e
Guaporé). Execução de serviço de limpeza da cidade com coleta de entulhos e outros
conforme Lei 1.052 de 24/01/219, média mensal 24 atendimento. Execução de serviços de
roçagem de Ruas, Avenidas e Canteiros da cidade e Distritos, mensalmente. Serviços de
tapa buracos em Ruas e Avenidas da sede do Município. Serviços de manutenção e
reparos da rede de Iluminação pública da sede do Município, e seus Distritos. Serviços de
coleta de entulhos nos Distritos do Planalto São Luiz e Estrela D'Oeste.Despesas
realizadas com Recursos próprio do Município: aquisição de massa asfáltica (cap 50/70)
usinada a quente, para serviços de tapa buracos, aquisição de materiais de manutenção
de bens imóveis cuja finalidade é construção de calçamento público, contratação de
empresa para construção de calçamento, aquisição de Tubos extrudado, parede dupla em
PEAD (polietileno de alta densidade), liso internamente e corrugado externamente,
aquisição de madeira dura, Despesa com empresa prestadora de serviços de recuperação
e manutenção de rede de iluminação pública das vias urbanas da sede do Município de
Cabixi e seus Distritos, Despesas com gastos de pessoal, auxilio alimentação e encargos.
Foi realizado serviços de recuperação de estradas vicinais Linha 7 - Rumo Escondido:
Instalações de Bueiros em tubo PVC. Patrolamento. Linha 7 - Rumo Colorado: Instalações
de Bueiros em tubo PVC., Patrolamento, Cascalhamento, Carreador dentro da propriedade,
Linha 8 - Rumo Escondido: Patrolamento, Carreador dentro de propriedade. Linha 8 Rumo Colorado:
Patrolamento, Reparo de Ponte. Linha 9 - Rumo Escondido:
Patrolamento, Linha 9 - Rumo Colorado: Patrolamento, Instalações de Bueiros em tubo
PVC, Reforma de ponte. Linha 9 - Barro Preto: Patrolamento, Cascalhamento. Linha 9 Travessão: Patrolamento. Linha 10 - Rumo Escondido: Patrolamento, Cascalhamento.
Linha 10 - Rumo Colorado: Patrolamento, Linha 11 - Rumo Colorado: Patrolamento. Zero
Eixo: Patrolamento. Mini Eixo - Lado Colorado e Mini Eixo Rumo Escondido: Patrolamento
Riberalta: Patrolamento, Cascalhamento, Reparo de pontes. Via Guaporé: Patrolamento,
Cascalhamento. Com recursos de Convênios: Foi adquirido uma máquina Retro
escavadeira com recursos do Convênio nº. 377/DPCN/2017. Foi adquirido duas Carretas
Caçamba Multiuso, com recursos do Convênio nº. 030/17/PJ/DER-RO. Fez – se aquisição
de nove pneus com recursos Convênio nº. 028/2018/FITHA. Fez – se aquisição de Tubos
extrudados Com recursos do TERMO DE COOPERAÇÃO Usina Santo Antônio. Secretaria
Municipal de Agricultura e Pecuária: foi apresentado relatórios das principais atividades
desenvolvidas pela Secretaria-Recurso Próprio: A utilização de combustível para
desenvolvimento e manutenção da secretaria, gasto com folha, auxílio alimentação e
encargos, houve as atividades desenvolvidas na zona rural e serviços prestados aos
pequenos agricultores rurais. Atendimento de mais de trezentos e dezenove agricultores
nesse semestre, com prestações serviços provenientes de requerimentos tais como:
Cascalhamento de curral, limpeza de represa e abertura de represa, abertura de
bebedouro para gado, traço de cerca, busca de adubo orgânico, calcário e matérias, apoio
à produção em geral de silagem para o gado leiteiro, gradagem e preparação de solo para
plantio e apoio ao calcareamento de solo; sendo que foram atendidos com o trator
cinquenta e oito produtores, retro escavadeira setenta e quatro produtores, caminhão truck
noventa e nove produtores, pá-carregadeira sessenta e quatro produtores, escavadeira
hidráulica vinte e três produtores e com a moto niveladora um produtor. Houve
cedência do Estado dos seguintes equipamentos: um Caminhão Volkswagen, um Microtrator Mcs Moto cultivador, uma. Carreta para o Micro-Trator, ar condicionado , um arquivo
em aço com quatro gavetas, duas cadeiras modelo universitária fixa, um nobreak e cinco
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pallet, uma Caminhonete Hilux. Foi celebrado um termo de cooperação técnica com
SENAR/RO e a Prefeitura Municipal De Cabixi onde disponibiliza serviços de
aprendizagem rural com diversos cursos, onde já foi contemplado neste ano dois cursos
neste primeiro semestre pelo cronograma do SENAR um de derivados de milho e de
derivados de leite com continuidade para o semestre seguinte. Execução pela SEMAP do
PAA - Programa de Aquisição de Alimentos onde atende três entidades no município;
sendo elas Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cabixi-APAE, Escola
Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Chico Soldado e Escola Municipal
De Ensino Infantil Cebolinha. Produtores cadastrados para entrega dos alimentos são:
Airton Antunes de Carvalho, Maria Elenita da Silva, Geovagner Barbosa, Maribel Padilla da
Silva, Marliza de Souza, Ednéia Dias Ferreira e Maria Aparecida da Silva. Secretaria
Municipal de Educação - Foi apresentado relatório de cumprimento de metas de
atividades executadas para fortalecimento e desenvolvimento do processo pedagógico do
ensino fundamental. O programa de transporte de estudantes da zona rural do Município
atendeu toda a demanda de alunos matriculados para o ensino fundamental e infantil,
sendo transportados diariamente 309 (trezentos e nove) estudantes da rede estadual e 235
(duzentos e trinta e cinco) da rede municipal de ensino, totalizando 544 (quinhentos e
quarenta e quatro) alunos. O sistema de transporte escolar foi executado com veículos da
frota própria, porém houve a necessidade da locação de três veículos para transporte
escolar, visando atender toda a demanda do estudantes da zona rural;. O calendário
escolar foi executado segundo o planejamento anual, totalizando duzentos dias letivos.
Houve aquisição com recursos próprios: materiais de limpeza e outros materiais de
consumo, para atender as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação; pagos
fornecedores, folha de pagamento dos servidores, pertencentes à Secretaria Municipal de
Educação; gêneros alimentícios, materiais de limpeza e outros materiais de consumo para
atender a Escola Municipal de Educação Infantil Cebolinha (creche) visando o atendimento
de aproximadamente 93 (noventa e três)
crianças matriculas; adquirido pneus,
combustíveis, peças e serviços, recarga de extintores para manutenção da frota própria
atendendo o transporte escolar; houve aquisições com recursos do PNAE/PNAC/FNDE,
gêneros alimentícios e produtos provenientes da agricultura familiar, para atender as
escolas municipais, visando o atendimento de aproximadamente 554 (quinhentos e
cinquenta e quatro) alunos matriculados; Está em andamento a obra de construção da
Creche do FNDE . Está em andamento a obra para Construção do Centro de Atendimento
ao Turista com recursos de Convênio (Caixa Econômica). Está em andamento o processo
de construção de pista de skate na Av. Guarani Entre Av. Tupinambás E Rua Aimorés
neste Município de Cabixi, com recursos de Convênio Federal e Contrapartida do
Município. Está empenhado o processo de construção de banheiros no estádio municipal
de futebol, situado a Av. Tapajós Com Rua Apiacás neste Município de Cabixi, com
recursos de Convênio Federal e Contrapartida Municipal. Foram entregues os mobiliários
para escola (conjuntos escolares), do Termo de Compromisso com o FNDE através do
SIMEC/PAR. Foram entregues três veículos ônibus do Termo de Compromisso com o
FNDE através do SIMEC/PAR, Foram adquiridos com recursos do FUNDEB 40%
(superávit /2018): um veículo tipo furgão para entrega de materiais e gêneros alimentícios
nas escolas, materiais permanentes, de consumo entre outros, cujo processo foi licitado e
está na fase de entrega, visando atender as Escolas e Secretaria Municipal de Educação.
uma Balança antropométrica; cinco ar condicionado 18.000 btus; dois aparelho telefônico
convencional; vinte e cinco armários de aço com duas portas de abrir e quatro prateleiras
resistente; dois armários roupeiro de aço com dezesseis portas, um balcão para frios e
laticínios; uma lavadora alta pressão; uma mangueira jardim; duas cadeiras de escritório
giratória tipo presidente: doze cadeiras fixas para secretária sem braço; seis computadores
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; um sofá dois e três; sete estantes metálicas; quatro impressoras multifuncionais; uma
máquina de lavar roupas tipo automática capacidade 12 kg de roupas; dois liquidificadores;
vinte lousa de vidro temperado 6mm instalado com película de segurança; uma mesa de
reunião retangular 10 lugares; duas mesas de tênis, pingpong, acompanha de duas
raquetes, três bolinhas, uma rede e um suporte para rede; quatro nobreaks 1200va;um
projetor multimídia; três televisores led 50" ; dois ventiladores de mesa;a secretaria deu
suporte à realização da festa cultural do milho, com aquisição de despesas de sonorização
e locações de cadeiras; a secretaria está atendendo o transporte dos estudantes do ensino
superior ao município de Vilhena-Ro, houve o término da obra de troca do telhado da
Escola Municipal Chico Soldado com recursos do termo de cooperação celebrado entre a
Administração de Cabixi e Santo Antônio Energia S.A. Secretaria Municipal de Saúde –
Foi apresentado relatório dos atendimentos médicos/hospitalar realizados na Unidade
Mista de Saúde e Postos de Saúde. Atendimentos de consultas, exames laboratoriais etc.
Apresentação das ações desenvolvidas pelos agentes comunitários, ações de controle de
doenças e epidemiologias – ECD, execução das atividades pertinentes ao PSF
implantados no Município, além da execução de todos os programas implantados no
Município que são realizados em parceria com os governos do Estado e da União.
Aquisição de Medicamentos e outros, foi adquirido através de convênios Medicamentos,
Equipamentos e um veículo Ambulância tipo "B". Finalmente foram abordados assuntos da
Secretaria Municipal de Assistência Social - Foram mantidas todas as atividades
pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência Social, tais como - atendimento diário
as pessoas Cadastradas no CADÙNICO, Agendamento e acompanhamento diário no
INSS, realização dos encontros dos Idosos, aquisição de gêneros de alimentação, material
de expediente, aquisição de combustível, manutenção e conservação dos veículos, sendo
para a boa funcionalidade do Programas e manutenção e apoio da SEMAS, confecção de
Carteira dos Idosos - Passe Livre, confecção de Carteiras de Trabalho no CRAS; oficinas
de Pintura em Tela e Tecido no CRAS; COMPETIÇÃO de Karatê com os alunos (as) do
CEMURF em outros Municípios e apresentação dos mesmos, atendimento Psicológico e
terapia familiar; visitas domiciliar realizados pela Assistente Social; comemoração dia do
dia Internacional da Mulher; comemoração do dia das Mães, atendimento diário dos
Conselheiros Tutelares; houve visitas domiciliares a famílias acompanhadas tais como:
vinte e cinco (25) famílias acompanhadas pelo programa PAIF; quinhentos e cinco (505)
atendimento particularizados; quarenta e oito (48) famílias encaminhadas para inclusão no
Cadastro Único; oitenta (80) atualização cadastral no cadastro único; trinta e três (33)
indivíduos encaminhados para acesso ao BPC ; trinta e uma (31) visitas domiciliares
realizadas; nove (nove) outros benefícios eventuais concedidos/entregues, cinquenta (50)
famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF, Crianças/adolescentes de
7 a 14 anos em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos duzentos e quarenta
e seis (246), adolescentes de 15 a 17 anos em serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos vinte e três (23), adultos entre 18 e 59 anos em serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos cento e noventa e oito (198), idosos em serviços de convivência
e fortalecimento de vínculos para idosos um mil, quatrocentos e oitenta e um (1.481);
pessoas com deficiências, participando dos serviços de convivência ou dos grupos do PAIF
seis (6), pessoas que participaram de palestras cento e doze (112). Terminada a
explanação foi aberto espaço para questionamentos dos presentes, que foram feito ao
Executivo Municipal sobre assuntos que envolvem a administração. Todos os
questionamentos foram lidos e respondidos pelo Prefeito Municipal e Secretários.
Encerrada a fase de questionamentos e respostas e não tendo mais nada a constar,
encerra-se a presente Ata que vai assinada pelos presentes.

