MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

EVENTO:
DATA:
LOCAL:

Audiência Pública para elaboração do Plano Plurianual 2022 – 2025
(PPA 2022 - 2025)
24/06/2021 – 14h16m
Auditório da Câmara Municipal de Tangará de Serra – Mato Grosso,
contando com participação popular mediante transmissão ao vivo
através do Facebook e do YouTube

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, as quatorze
horas e dezesseis minutos houve início da Audiência Pública para elaboração do
Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 à 2025 com a presença na mesa do
prefeito municipal Vander Alberto Masson, do presidente da Câmara dos Vereadores
Fábio da Silva Brito e da Superintendente do Escritório de Projetos Letícia Graziella
Teixeira Nunes. A audiência se inicia com a palavra passada à Superintendente que,
por sua vez, explana os dispositivos legais acerca da apresentação e convida o
presidente da câmara dos vereadores e o prefeito municipal a realizarem suas falas;
com a palavra, o presidente enaltece a realização da audiência pública e reforça a
importância do ato para o desempenho da gestão durante os próximos anos, com
isso passa a palavra para o prefeito Vander Alberto Masson, que agradece a
participação de todos os presentes no auditório e daqueles que acompanham pela
transmissão ao vivo, agradeceu à equipe pelo empenho no planejamento e citou o
esforço exercido para o cumprimento do plano de governo através do Plano
Plurianual, por fim declara a audiência aberta e retorna a palavra à Superintendente
Letícia. Em sua fala, Letícia reforça que houve cobrança do prefeito para que o
plano de governo fosse considerado no processo de elaboração do PPA, em
seguida explicou o processo legal para a elaboração da peça orçamentária, bem
como sua integração com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e ainda
reforçou a necessidade e importância do conhecimento das demandas sociais e das
ações para atendimento delas. Explanou brevemente sobre a receita estimada para
os próximos anos e apresentou uma parte da estrutura do PPA, que será composto
por trinta programas e sessenta e dois indicadores, apresentou alguns indicadores e
destacou que a gestão será avaliada com base neles e reforçou que o PPA deve ser
uma ferramenta de planejamento adaptável ao cenário econômico e está aberto
para discussões. Ainda com a palavra, Letícia cita obras a serem efetuadas e
também aquisições de máquinas e equipamentos na Secretaria Municipal de
Infraestrutura, menciona que o foco da Secretaria Municipal de Educação será
voltado para a Educação Infantil (quanto a construções) e que serão realizadas
reformas nas demais unidades escolares. Letícia apresenta, como exemplo,
relatórios da Secretaria Municipal de Assistência Social para demonstrar a
disposição das informações, valores e indicadores dos programas de governo e
reforça as solicitações do Prefeito quanto ao embasamento das ações no Plano de
Governo da gestão, também demonstra relatório, como exemplo, referente aos
projetos/atividades a serem executados e apresenta planilha, como exemplo, que
descreve os valores propostos pelas Secretarias Municipais para o período de 2022
à 2025. O vereador Ademir Anibale questiona o porque de haver variações nos
valores planejados no decorrer dos anos, dessa forma Letícia explica que se tratam
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de variações nas receitas de capital, ou seja, convênios com órgãos federais e
estaduais, ainda sobre o assunto das variações, o vereador frisa que a Secretaria
Municipal de Esportes apresenta valor decrescente ao longo dos quatro anos e com
isso, Letícia informa que o Secretário da pasta elencou os investimentos que serão
realizados no período, o que explica a variação questionada. Após isso, fica aberto
momento para perguntas, o presidente da Câmara Municipal, vereador Fábio da
Silva Brito toma a palavra e anuncia que a audiência pública está em gravação, após
essa fala Letícia abre a palavra para que os Secretários possam falar sobre suas
ações e menciona a integração do orçamento ao Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI e que as ações a serem desenvolvidas também estarão descritas
neste programa de modo a melhorar o acompanhamento e trazer melhorias para
para tais ações. O vereador Fábio da Silva Brito retoma a palavra e cita o sonho de
construção do Centro Político – Administrativo, além de mencionar que se pretende
desenvolver tal projeto ainda nesta gestão, para que seja possível cortar as
despesas com aluguel e pede o apoio dos vereadores nesta empreitada para
melhorar os serviços prestados à população de Tangará da Serra, ao final de sua
fala Letícia explica que tal construção está na meta de elaboração de projetos da
gestão municipal. Com o momento aberto para questionamento, o vereador Dr. José
de Almeida Bandeira sobe à tribuna, agradece a participação de todos os presentes
e daqueles que acompanham pela transmissão ao vivo no Facebook questiona se o
planejamento orçamentário contempla a realidade e se há planos para a
suplementação para as ações da Saúde, com isso Letícia discorre sobre a dinâmica
dos gastos com a saúde e menciona sobre a possibilidade de suplementações que
dependem da ocorrência de convênios e das necessidades que possam surgir em
virtude do cenário de incertezas trazido pela pandemia do Coronavírus. Após tal
fala, o vereador Sebastian Ramos sobe na tribuna e agradece a todos os
participantes, bem como à equipe que desenvolveu o Plano Plurianual, em sua fala
o vereador questiona o prefeito sobre quais os planos do prefeito para seu mandato,
no curto ao longo prazo e também menciona cobrança sobre políticas públicas para
pessoas idosas e para os animais de rua, sobre aquisição de veículo para uso do
Conselho Tutelar, sobre implantação de uma horta medicinal, referente a mobilidade
urbana faz a cobrança da implantação de ciclovias e questiona sobre o que será
feito quanto a situação da rodoviária municipal, se será privatizada ou se o município
assumirá o local e sobre o que será feito da Guarda Municipal e dos Agentes
Comunitários de Saúde e de Endemias, sugere a criação de sala, coordenação ou
Superintendência para que sejam desenvolvidas melhores ações para a segurança
pública do município e sugere que o prefeito vá em busca de emendas para que os
investimentos no município possam melhorar. O prefeito municipal, Vander Alberto
Masson toma a palavra e agradece as palavras do vereador Sebastian, com isso
inicia sua fala mencionando que o PPA pode ser ajustado ao longo dos anos
conforme o necessário e cita convênio em andamento que trará ao município o valor
de quase um milhão de reais, cita também que está em busca de emendas,
resolução de questões internas, elaboração do novo plano diretor e da lei do
parcelamento de solo, que trarão melhorias substanciais ao município, cita
receptividade à emendas não importa a sigla, já que o importante é que o município
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se desenvolva, afirma compromisso com as políticas públicas voltadas para a
mobilidade urbana e responde aos questionamentos do vereador ao citar que, ainda,
não há definição sobre o caso da Rodoviária Municipal, quanto a segurança pública,
o prefeito cita que serão desenvolvidas parcerias com a Polícia Militar e a Polícia
Civil para que haja melhorias nas ações, afirma esforços das Secretarias Municipais
de Educação e de Esportes e Lazer para a melhoria das ações voltadas à população
em geral, cita também esforços para a melhoria constante da gestão, cita apoio às
ações da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para com
os produtores, o cascalhamento de setenta quilômetros de vias rurais, reunião com a
promotoria sobre a situação do Jardim Acapulco e a continuidade na implantação de
galerias nos residenciais Alto da Boa Vista e Bela Vista, discorre sobre a conclusão
do trecho do “Bar do Tadeu” e sobre o desejo de melhorias constantes nas ações da
gestão atual e para as gestões futuras, menciona políticas para melhoria na
arrecadação e para isenção de alvará e IPTU de bares, restaurantes e empresas do
ramo de eventos, reforça os projetos para geração de empregos de modo a
aumentar o crescimento da cidade e por fim reafirma o compromisso no atendimento
das demandas da população seja de forma direta ou mediante o poder legislativo
para melhoria nas ações da gestão. Após a conclusão dessa fala, o vereador Ademir
Anibale sobe na tribuna e agradece a participação de todos, bem como o empenho
da equipe técnica na elaboração da peça orçamentária e faz observações sobre o
que acredita ser o gargalo na administração pública ao falar sobre a necessidade de
alocar mais servidores nos departamentos de licitação e projetos para que a
execução orçamentária seja melhorada, visto que o superávit nas contas públicas
pode ocorrer em virtude da não realização das ações da gestão, haja vista as
limitações de pessoal, com isso estende este ponto de vista à Secretaria Municipal
de Esportes, que pode vir a necessitar de mais força de trabalho para que melhore a
prestação de serviços à população. O prefeito responde o vereador ao mencionar
que será realizada a contratação de uma empresa para elaboração de projetos e
resolver este gargalo. O vereador Marcos Davi Santos Oliveira toma a palavra na
tribuna, agradece a presença de todos os participantes e frisa a grande
responsabilidade do gestor na administração dos recursos públicos e afirma sua
crença que o município melhorará através da eficiência no gasto público e frisa a
importância dos valores destinados às Secretarias Municipais de Saúde, Assistência
Social e Infraestrutura. Ao reassumir a palavra, o prefeito agradece e reforça as
palavras do vereador Marcos Davi. O vereador Romer sobe na tribuna e também
agradece a participação de todos e à equipe que elaborou o PPA, em sua fala
aponta as ações da gestão fazem jus ao seu slogan, também sugere auxílio
emergencial para ajudar os empreendedores afetados pela pandemia, a locação de
máquinas para a SINFRA e frisa elogios à gestão. O prefeito agradece as sugestões
do vereador Romer e reforça seu compromisso no atendimento às necessidades. A
vereadora Elaine toma a palavra na tribuna e agradece aos participantes e à equipe
que elaborou a peça orçamentária e também tece agradecimentos e exalta as ações
da gestão, com isso o prefeito retribui as palavras da vereadora. O presidente da
Câmara toma brevemente a palavra e cita que a casa do legislativo está atendendo
aos munícipes e em constante contato para que as ações sejam melhoradas, reforça
3 Ata da Audiência Pública para elaboração do Plano Plurianual de 2022 à 2025 do município de Tangará da Serra/MT, realizada no dia
24/06/2021 às 14h16 no auditório da Câmara Municipal de Tangará da Serra/MT, com transmissão ao vivo através do Facebook

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

também que a audiência está de acordo com as normas sanitárias de enfrentamento
à pandemia do Coronavírus e que a população pode encaminhar seus
questionamentos mediante o Facebook durante a transmissão e que após o término
da audiência esta ficará disponível na página da Prefeitura para que a população
possa assistir. Após tal fala o vereador Hélio toma lugar na tribuna e agradece à
gestão, à todos os participantes da audiência e também à equipe que participou na
elaboração do PPA, menciona que o PPA contempla a realidade do município e
reforça o desejo da implantação do Hospital Regional no município de Tangará da
Serra e da extensão da iluminação pública no Jardim dos Ipês, por fim agradece
novamente à equipe e encerra sua fala. O prefeito retoma a palavra e cita as
dificuldades para a implantação do Hospital Regional, quanto ao repasse da área
para o Estado, cita também o decreto publicado para conter o problema de
desperdício de água, bem como outras ações conjuntas para prevenção e resolução
do problema e também cita reunião com a Defesa Civil sobre este mesmo caso. A
Superintendente Letícia retoma a palavra e agradece a participação de todos os
presentes no auditório e também de quem acompanhou pelo Facebook. Concluída
esta fala, o Secretário Municipal de Educação Vagner Constantino Guimarães toma
lugar na tribuna e tece agradecimentos pela participação de todos e também à
equipe técnica que conduziu a elaboração do PPA, em sua fala cita a importância e
maleabilidade das peças orçamentárias e a busca por convênios para a evolução de
educação no município, cita a reforma, a ser realizada pela gestão, da escola
“Patriarca da Independência” no valor aproximado de quatro milhões de reais, cita
ações a serem desenvolvidas para melhoria do trabalho dos professores, dentre tais
ações está a aquisição de computadores e fornecimento de internet para esses
profissionais, seguindo a mesma metodologia adotada pelo Estado, aponta o caso
das escolas que foram devolvidas ao município e menciona que será necessário
redimensionar a estrutura da Secretaria para atendimento das novas demandas, por
fim tece agradecimentos mais uma vez e se retira da tribuna. O Secretário Municipal
de Esportes e Lazer Luciano da Silva Góis, mais conhecido como “Sasá”, sobe à
tribuna e agradece aos que participam da apresentação e também à equipe técnica
que conduziu a elaboração da peça orçamentária, em sua fala cita a necessidade de
ações integradas com outras secretarias de modo a ter maior eficiência nas ações,
cita o aumento de quase um milhão de reais no orçamento da secretaria, as
dificuldades trazidas pela pandemia às atividades e as medidas adotadas para
prosseguir com as ações e menciona projetos já concluídos e outros que estão em
andamento nos bairros do município, por fim agradece à gestão e também aos
vereadores pelas atividades desenvolvidas. O Secretário Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Rogério Rio sobe à tribuna e agradece aos participantes,
à gestão e à equipe técnica e, também, inicia sua fala ao mencionar o complicado
cenário macroeconômico e a influência desse fato no aumento de preços das
máquinas e implementos utilizados pela Secretaria, cita a busca por emendas para
auxiliar nos gastos para execução das atividades pertinentes e menciona a situação
de envelhecimento do maquinário da Secretaria e o esforço para utilizá-lo da melhor
maneira, cita a necessidade de investimentos para que o fornecimento de produtos,
oriundos dos produtores primários, seja adequado e a divulgação do potencial de
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atividades de agricultura do município de Tangará seja ainda mais conhecido, por
fim finaliza a fala agradecendo pela oportunidade de fala e se retira da tribuna. A
palavra retorna para o vereador Fábio da Silva Brito que agradece a todos os
presentes no plenário, bem como àqueles que acompanharam a audiência pela
transmissão ao vivo e também agradece à equipe técnica que conduziu a
elaboração do PPA, bem como à gestão por todas as ações executadas e dessa
forma se dá por encerrada a audiência.
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