Ata da Audiência Pública para prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de dois
mil e dezenove.
Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte
e nove minutos, na câmara municipal de Ministro Andreazza/RO, a fim de cumprir a Lei n.
101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que trata do cumprimento das metas fiscais
de cada quadrimestre, em audiência pública, deu-se início, com a cerimonialista Senhora
Maria Cristina Oliosi Amâncio, Secretária Municipal de Administração, Planejamento e
Fazenda, que posiciona o público a cantar o hino nacional, e após o Prefeito faz a abertura da
Audiência Pública para prestação de contas das ações realizadas no segundo quadrimestre do
ano de 2019, logo após a vereadora Zélia Maria Fornazier e o vereador Alfredo Laurent deu
os bem-vindos, e já o Contador Pedro Otavio Rocha, apresenta os dados realizados
contabilmente, sendo que foi aplicado com despesas com funcionários um percentual aplicado
de 48,68%, foi aplicado em Saúde, o percentual de 15,62%, e, com professores, foi aplicado
80,04%, e com educação foi aplicado 20,09%; o contador destaca que se projetar para fechar
o ano de 2019, o limite da folha de pessoal chegará a 52,40%, o que não caracteriza um bom
resultado, por isso pede cautela nas contratações, logo a Secretária Municipal de
Administração, Planejamento e Fazenda, Senhora Maria Cristina Oliosi Amâncio, apresenta
as despesas realizadas neste período, da Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento, logo, apresenta também os gastos realizados na Secretaria Municipal de
Fazenda, e dando continuidade o Senhor Junior de Aguiar, Secretário Municipal de Esporte,
Cultura e Lazer, demonstra os gastos realizados no quadrimestre supracitado, logo é
apresentado os gastos da Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, pela Senhora Ilma
Aparecida Parede Strellow, e a seguir o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Senhor Eliomar Spamer, apresenta as despesas realizadas, e seguir a Senhora Claúdia Lopes,
representa o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Senhor Leônidas de Lana
Lins, e faz a apresentação dos gastos, a seguir a Senhora Maria de Oliveira Cursino, faz
menção as despesas realizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, logo após a
Secretaria Municipal de Saúde, representada pelo Senhor Wellinton da Silva, demonstra os
gastos realizados, neste quadrimestre, e por fim a Secretária Municipal de Educação, Senhora
Maria Aparecida Justino de Almeida, apresenta as despesas realizadas. Para encerrar a
Secretária Municipal de Administração e Planejamento, Senhora Maria Cristina Oliosi
Amâncio, faz alguns destaques sobre a Arrecadação do Município, parabenizando os
trabalhos realizados do Setor de Arrecadação pelo índice definitivo de participação do ICMS,
e assim termina a audiência ao meio dia e quinze minutos. Segue em anexo a Lista de
Presença.

