
Ata da Audiência Pública para Revisão do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei 

Orçamentária Anual, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal/2000,  para o 

Exercício de 2019, realizada no auditório da Câmara Municipal de Ministro Andreazza/RO, no 

dia vinte e quatro do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

Aos vinte quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, no auditório da Câmara 

Municipal de Ministro Andreazza/RO, às nove horas e vinte minutos, iniciou-se na voz da 

cerimonialista Senhora Roseli de Camargo, que faz compor a mesa com autoridades e 

secretários municipais, e convida todos a cantar o hino nacional, logo, passa a oportunidade ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Wilson Laurenti, que faz a abertura do evento, logo após, o 

Senhor Joel Moura dos Passos, destaca a importância da audiência publica para elaborar o 

orçamento, a seguir a Senhora Ilda de Oliveira Abreu Silva, apresenta o levantamento de 

receitas, e não houve questionamento, a seguir a Senhora Maria Cristina Oliosi Amâncio, 

apresenta o Orçamento para o Exercício de 2019, da Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento e da Secretaria Municipal de Fazenda, não houve questionamentos, logo, o 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Wesley Barbosa de Souza, apresenta 

o Orçamento levantado para 2019, houve destaques pelo incentivo ao trabalho do pessoal da 

Fazenda, em prol ao aumento das receitas, na voz do Prefeito e da Valquíria, fiscal de tributos, 

e o Secretário Municipal de Obras, encerra sua fala, agradecendo a todos, na sequencia o 

Senhor Cleder de Camargo, Secretário Municipal Interino de Esporte, Cultura e Lazer, 

apresenta seu Orçamento levantado, e não houve questionamentos, logo, a Senhora Sueli da 

S.S.Souza, representa a Chefe de Gabinete do Prefeito, Senhora Ilma Parede Strellow, logo 

após, o Senhor Carlos Alberto da Silva, apresenta o orçamento da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, a seguir a Senhora Graciane Bergamaschi Araújo, apresenta o 

orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, a seguir a Secretária Municipal de Educação, a 

Senhora Maria Aparecida, apresenta o orçamento para a Educação, em seguida a Secretária 

Municipal de Assistência Social - SEMAS, Senhora Maria de Oliveira do Vale Cursino, apresenta 

o orçamento da SEMAS, sendo do Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente, e na oportunidade a Secretária Municipal de Saúde enfatiza sobre o 

Programa Gestante Feliz, onde o Governo Estadual ira fornecer exames gratuitos para as 

gestantes, e continua a apresentação dos Orçamentos feito com recursos federais, e por fim 

encerra a audiência pública, ao meio dia e quarenta minutos. Segue em anexo a Lista de 

Presença.  


