ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA
Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dez horas, no Auditório da
Secretaria Municipal de Educação no Município de Cruzeiro do Oeste, realizou-se
Audiência Publica, com a finalidade de apresentar os investimentos proposto para o
Município de Cruzeiro do Oeste, através dos Recursos do Governo do Estado do
Paraná das ações propostas como a Pavimentação Asfáltica em vários trechos do
Município, Aquisição de Equipamentos e Transferências Voluntarias para a Secretaria
Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde através do Findo
Estadual de Saúde. Dando inicio a Audiência Publica o Sr. Ricardo Brandani, saudou a
todos os presentes, enfatizou os objetivos desta audiência, destacou a importância da
parceria entre o Governo do Estado do Paraná com o Município de Cruzeiro do Oeste e
sobre a exigência do Tribunal de Contas do Estado, ressaltou que o município tem a
necessidade de ouvir a população sobre as demandas do município, salientou que esta
é a segunda audiência publica realizada no intuito de garantir esses recursos para o
município de Cruzeiro do Oeste. Na sequencia apresentou os trechos que serão
pavimentados, aos quais faz parte da Operação de Credito Agencia de Fomento do
Paraná/PRCIDADE no valor estimado em R$: dois milhões de reais, falou do Convenio
já pactuado que está em fase de licitação um caminhão para a coleta seletiva de lixo e
orgânico que uma parceria com o Instituto das Águas do Paraná, no valor de R$:
duzentos e oitenta e sete mil reais, Caminhão Truck no valor R$: trezentos mil reais,
que será usado para rebocar e acopla a usina de pavimento, esta e já tem convênio
firmado com a SEDU (Secretaria de Desenvolvimento Urbano), já está licitada e
contratada. Temos Recape Asfáltico que é recurso da SEDU (Secretaria de
Desenvolvimento Urbano) onde será usado na Avenida Curitiba na área central do
município, no valor de R$: duzentos e cinquenta mil reais. Apresentou os investimentos
da Secretaria Municipal de Assistência Social do programa FEAS (Fundo Estadual de
Assistência Social) ressaltou que os recursos de FEAS já estão todos na conta.
Programa Liberdade Cidadã com aquisição de um veículo no valor de R$: quarenta e
dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos, o Programa
Crescer em Família no valor de R$: sessenta mil reais, cuja finalidade será para
contratação de dois profissionais e aquisição de materiais de consumo destinados ao
Abrigo Lar São Francisco de Assis, Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos que já está disponível em conta, no valor de R$ quarenta e sete mil e
quarenta e sete reais, que será direcionado ao CRJ Centro de Referencia da Juventude
do Município, O Programa Benefícios Eventuais, no valor de R$ nove mil reais, para
aquisição de cestas básicas, aguardando aprovação da Câmara Municipal, o Programa
Família Paranaense no valor de R$ sessenta mil reais, destinados ao CRAS – Centro
de Referencia da Assistência Social. Na sequencia falou da transferência dos recursos
do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, que são aquisições de
duas ambulâncias, sendo uma delas adaptada, para atender pacientes com deficiência
(cadeirantes) no valor de R$ duzentos e quarenta mil, e ambulância simples no valor
R$ centos e vinte mil, lembrando que este recurso trata de uma emenda do Deputado
Estadual Marcio Nunes, que já está disponível em conta. Após apresentação, colocouse a disposição para esclarecimentos e questionamentos dos recursos apresentados.
Não havendo mais questionamentos, colocamos em aprovação pelos presentes. Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Eliane Correia e Silva a presente ata e
assinada por todos os presentes conforme lista de presença em anexa.

