Ata de audiência pública referente ao segundo quadrimestre do ano de dois mil e
dezoito, para prestação de contas das atividades realizadas pelas Secretarias Municipais
do município de Ministro Andreazza/RO, aos vinte dias do mês de setembro do corrente
ano, ás nove horas e quinze minutos, reuniu-se no auditório da Câmara Municipal, onde
a cerimonialista Senhora Roseli de Camargo, inicia convidando o Excelentíssimo
Senhor Prefeito, Senhor Wilson Laurentti, o Senhor Joel Moura dos Passos, Presidente
da Câmara Municipal, Vereadores e Secretários Municipais para compor a mesa e logo
canta o Hino Nacional, e o Prefeito declara a abertura do evento, e finaliza falando
sobre os ajustes nas despesas, a seguir o Presidente Joel, agradece os presentes e
enfatiza a importância da participação popular, logo apos o contador Pedro Otavio
Rocha, apresenta os limites constitucionais sendo: despesa com funcionários em R$
10.024.466,99, e Receita Corrente Liquida em 19.122.973,83 e o percentual da folha de
pagamento em 52,43%, Despesas com Saúde foi aplicado 17,75% e com Educação em
27,46%, e com o FUNDEB, o percentual aplicado foi 99,32%, a seguir a Secretária
Municipal de Administração e Planejamento em consolidação com a Fazenda, Senhora
Maria Cristina Oliosi Amâncio, apresenta as despesas realizadas no segundo
quadrimestre do ano de 2018, e demonstra também as despesas da Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, destaca o curso do PROFAZ, Curso do Programa
Federal do E-SOCIAL, em Ji-Paraná, realizado em 11 a 13 de julho do corrente ano,
curso do DATASIF, em Porto Velho, e outros treinamentos em prol ao aumento da
arrecadação, e abre espaço para perguntas, houve o questionamento sobre o sequestro
que o Ministério Público e juízes fazem com as contas da Prefeitura, e a Cristina
esclarece sobre tal, e no ensejo apresenta os representantes da Empresa que está
trabalhando na cidade, para fazer o levantamento de topografia para iniciar o processo
de escrituração dos lotes na cidade, e alerta aos cidadãos, que o pessoal da empresa
estão trabalhando com dronner nos ares para fazer a medição dos terrenos, a seguir o
servidor Junior apresenta as despesas e os procedimentos realizados para a manutenção
dos serviços de saúde no município, o prefeito, em tempo, pede para a população e os
vereadores para fiscalizar as instalações das lâmpadas que foram aquisitadas, a seguir o
Senhor Cleder de Camargo apresenta as despesas pagas no segundo quadrimestre do
corrente ano, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer – SEMCEL, em
seguida a Senhora Ilma Aparecida Parede Strellow, apresenta as despesas pagas da
Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, houve espaço para perguntas, porém, não
houve questionamentos, e segue as apresentações na pessoa do Senhor Carlos Alberto
da Silva, que menciona as despesas pagas no referido quadrimestre da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos, e demonstra também as despesas pagas da
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e assim o vereador Ademir
solicita solução para saída de aguas na época da chuva, fala também sobre a
preocupação do lixo e outras questões ambientais, e não houve mais questionamentos, e
abre espaço para um intervalo de dez minutos, e volta-se às apresentações na voz da
Senhora Maria Aparecida Justino, Secretária Municipal de Educação, apresenta as
despesas pagas da Secretaria pertinente, e por fim encerra com um pensamento de
Clarisse Lispector, e não houve questionamentos, e para finalizar as apresentações o
Senhor Cleder de Camargo explana sobre as despesas da Secretaria Municipal de

Assistência Social, e do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, representando
assim a Secretária Senhora Maria de Oliveira Cursino, que não pode estar presente,
devido a um assalto a mãos armadas na casa dela, e o Senhor Cleder de Camargo
apresenta as atividades realizadas e mostra números de atendimentos a comunidade, e
assim houve a cobrança da participação dos Conselhos Municipais nas audiências
públicas, e o Senhor Cleder de Camargo cobra mais segurança pública, e a Secretária de
Administração pede a manifestação da população pedindo da segurança pública,

