
Ata da Audiência Pública referente a realização das ações da Prefeitura de Ministro 

Andreazza, Estado de Rondônia, do terceiro quadrimestre do ano de dois mil e dezessete. 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta e 

um minutos, no auditório da Câmara Municipal, com a presença da cerimonialista Senhora 

Roseli de Camargo, que inicia formando a mesa de autoridades e canta o hino nacional, e a 

seguir pede ao Prefeito para declarar abertura do evento, e assim, no ensejo demonstra os 

recursos conseguidos em Brasília, e fala a importância das audiências públicas, e declara 

aberta a audiência pública, logo após o vereador Ademir, representa a Casa de Leis, e destaca 

sobre as cobranças da população e lamenta a falta de participação popular, e cifra a 

importância de transmitir ao vivo a audiência pública, o vereador enfatiza sobre a construção 

de uma cidade melhor, mesmo nas dificuldades que o município atravessa; a seguir o contador 

Senhor Pedro Otavio Rocha, apresenta o percentual da folha de pessoal em 59,96% , e destaca 

que houve uma queda nas receitas, mesmo com as decisões tomadas em que a despesa com 

pessoal diminuiu, por isso o percentual não houve tanta diferença,  em educação foi aplicado 

27,93%, em saúde, foi aplicado 24,27%, despesa com professores gastou-se  89,38% do 

recurso do FUNDEB e assim, agradece a presença de todos; a seguir a Secretária Municipal de 

Administração, Planejamento e Fazenda, apresenta as despesas das Secretarias Municipais de 

Administração, Fazenda e Gabinete do Prefeito, destaca uma reunião com o conselheiro 

Wilber do TCE/RO,  que solicita a implantação de registro de ponto, a pedido do Ministério 

Público, porém,  ele está consciente que o município de Ministro Andreazza, não tem receita, e 

concluiu que é necessário aumentar a receita do município, e a Secretária Municipal de 

Administração, Senhora Maria Cristina Oliosi Amâncio, enfatiza que é necessário com urgência 

implantar a Nota Fiscal Eletrônica, e resolver a situação das empresas neste município, e assim 

convida as autoridades e principalmente os gestores da administração pública a trabalhar em 

prol ao interesse público, no que for necessário para resolver a situação do município, logo ela 

já apresenta os gastos da Secretaria Municipal de Fazenda, o contador Senhor Pedro Otavio 

Rocha, questiona sobre como está a situação do PMATE, que é um recurso do BNDES, para 

investir na Escrituração do Município, e para aumentar a receita do município, aquisição de um 

veículo para a Secretaria Municipal de Fazenda e equipamentos de informática, o vereador 

Ademir, também questiona sobre o envolvimento dos comércios no Sistema de Nota Fiscal 

Eletrônica, e a Secretária Municipal de Administração responde que o gargalho maior de 

queda de receita são as atuações dos Bancos do município, e o vereador destaca as maiores 

empresas dos ramos de laticínios, agropecuária, máquinas de café, laminadoras e outras, que 

precisam participar no setor público, para que haja conhecimento de administração pública, 

para que ocorra colaboração entre empreendedores públicos e privados, logo a Secretária 

Municipal de Administração continua apresentando em tempo, os gastos do gabinete do 

prefeito, logo o vereador Ademir, direciona um esclarecimento sobre o gestor que está 

assegurado pelo INSS, o Senhor Arnaldo Strellow, e houve questionamento sobre a saúde do 

mesmo, e se há legalidade continuar como Prefeito, e o Excelentíssimo Senhor Wilson 

Laurenti, está tomando providências para averiguar a legalidade, e logo após, o Secretário 

Municipal de Obras, Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, Senhor Wesley Barbosa 

de Souza, e assim transfere para o servidor municipal Senhor Carlos Alberto da Silva, que 

apresenta os serviços realizados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

destaca os serviços de transporte do lixo para Cacoal, menciona também sobre a participação 



do município com o Consorcio CIMCERO, que presta serviços para a coleta e o destino do lixo, 

como também a reciclagem, logo o vereador Ademir, aponta sugestões para atender aos 

produtores de porteira pra dentro, e enfatiza que é necessário de projetos voltados para os 

pequenos produtores para aumentar a produção do Município, a seguir apresenta também os 

serviços da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com recursos próprios, FITHA de 

2017, menciona sobre a limpeza da cidade, recuperação de estradas vicinais, marmitex, 

combustível, peças, e outros, e não houve perguntas e passa para a Secretaria Municipal de 

Esporte, Cultura e Lazer, Servidor municipal Cleder de Camargo, que apresenta os 

campeonatos realizados, premiações, despesas com arbitragens, copa de categoria de base, 

Convênio n. 045 do Estado, da virada cultural, destaca sobre o evento da exposição, logo 

houve um intervalo, e na volta a Secretaria Municipal de Assistência Social, Senhora Andressa, 

apresenta os gastos com recursos dos Programas CRAS, PAIF, CRAS VOLANTE, PSCFV, destaca 

também as atividades realizadas como oficina, palestras, comemoração no dia das crianças, 

chá da alegria com idosos, dia da beleza, passeio com os idosos, e menciona os nomes dos 

novos conselheiros do órgãos de controle social, e para finalizar esclarece sobre as atividades 

da profissional Psicólogo e Assistência Social, que exerce a função em prol a demanda 

prioritária, e explica que não consegue atender toda a demanda do município, logo, o 

vereador Ademir, parabeniza a presidente do Conselho Tutelar, pelos trabalhos realizados e 

enfatiza sobre a alimentação para auxiliar as famílias carentes, e destaca sobre o Bolsa família, 

e os veículos disponíveis para o trabalho, e a Secretária esclarece as atividades realizadas para 

as famílias, fala sobre os veículos a disposição da SEMAS, e menciona sobre os cortes que 

houve do Programa Federal do Bolsa Família, e logo após apresenta os gastos do Conselho 

Tutelar, e os atendimentos feito no quadrimestre, e não houve mais questionamentos, e a 

Secretária Municipal de Educação, Senhora Maria Necy de Souza Silva, apresenta os gastos da 

educação, com professores do ensino fundamental, Pagamento com despesas contínuas para 

o desenvolvimento das atividades realizadas para seis escolas Municipais, transporte escolar 

com recursos das três esferas contrapartida do município, o federal e o estadual, destaca 

também sobre a merenda escolar com recurso próprio e federal, em parceria com os 

produtores rurais, e por fim termina com um pensamento de Clarisse Lispector, não havendo 

perguntas, o Secretário Municipal de Saúde, Senhor Sergio, apresenta as despesas realizadas 

para o bom andamento da Saúde, das ações contínuas como pagamento de pessoal, energia, 

gás, telefone, combustível e outros, despesas do Programa de Atenção Básica – recurso 

federal, Programa Saúde Bucal, Farmácia Básica – recursos das três esferas: Federal, Estadual e 

Contrapartida do Município, Programa de Média e Alta Complexidade – MAC,  Programa do 

Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde, Programa de Agente de Endemia, Convênio n. 

065 do Estado, e abre espaço para perguntas, e o vereador Ademir sugere a melhoria dos 

relatórios para apresentação nas audiências públicas, explicando melhor os serviços realizados, 

e o Secretário Municipal de Saúde agradece a preocupação do vereador Ademir, e assim a 

cerimonialista servidora municipal Roseli de Camargo, finaliza as apresentações, sendo assim,  

segue-se a Lista de presença. 


