
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA 
Lei de Criação nº 372 de 13/02/92 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE À REALIZAÇÃO DAS AÇÕES 

DA PREFEITURA DE MINISTRO ANDREAZZA, ESTADO DE RONDÔNIA, 

DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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 Excelentíssimo Senhor Prefeito demonstra os recursos conseguidos em 

Brasília, e fala a importância das audiências públicas, e declara aberta, desta forma, a 

cerimonialista, dá inicio às apresentações dando oportunidade ao Presidente da Casa de 

Leis Senhor Joel Moura dos Passos, que enfatiza sobre a prestação de contas do poder 

executivo de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, logo após, passou-se a 

palavra para o contador Pedro Otavio Rocha, que apresenta as despesas com 

funcionários no valor de R$ 11.614.007,96, enquanto a Receita Corrente Líquida fechou 

em R$ 20.101.076,54, sendo que o percentual aplicado foi de 57,78%, destaca ainda que 

no quadrimestre anterior fechou um percentual de 59,96%, e menciona que esta queda é 

resulta da queda de receitas do município, apresenta o percentual de aplicação na Saúde 

em 18,53% e na educação 33,44%, e ainda, menciona o percentual do FUNDEB, sendo 

que a despesa fechou em R$ 1.673.156,35 e a Receita em R$ 1.375.025,26 que resultou 

um percentual aplicado em 108,81%, a seguir a Secretária Municipal de Administração 

e Planejamento, Senhora Maria Cristina Oliosi Amâncio, apresenta os gastos com 

pagamento de pessoal dos servidores municipais lotados na SEMAP, ARON, CNM, 

CREA, SEDAM, Sentença judicial, material permanente e outros, e abre espaço para 

perguntas, houve um questionamento sobre a discriminação completa dos cursos 

realizados para servidores e o servidor Pedro e Sueli esclarece que o gasto foi com um 

curso correlacionado a SEFIP referente ao Sistema de Folha de Pagamento de Pessoal, 

e, no ensejo é apresentado pela mesma Secretária, os gastos executados na Secretaria 

Municipal de Fazenda, uma vez que ela está responsável pela pasta SEMF, desta forma, 

destaca sobre os treinamentos para a implantação da Nota Fiscal Eletrônica, a qual está 

sendo instalada, fala do servidor que está sendo treinado para confeccionar a Cédula de 

Identidade enfatiza também sobre o treinamento de pessoal para acompanhar o Sistema 

do VAF, e sobre a importância deste, uma vez que, as empresas do município não 

mantem em dias a sua contabilidade e resulta em prejuízo para o município, pois, os 

impostos não são devidamente calculados na sua íntegra, e desta forma, as receitas 

devidas não entram nos cofres públicos, respectivamente, nas esferas Municipal, 

estadual e federal, de acordo a legislação em vigor, e por isso a necessidade 

imprescindível de acompanhar o Sistema pertinente, e após demonstra os gastos da 

SEMF, e por fim, fala da gestão tributária no município, inclusive sobre a parceria que 

está sendo feita com o IDARON, para que a Prefeitura gerencie o GTA e a Nota do 



Produtor Rural e ainda destaca que foi implantado também, uma internet com mais 

velocidade para atender toda esta demanda;  logo após, a Cerimonialista passa a palavra 

para o Senhor Cleder de Camargo, o qual realiza as atividades da Secretaria Municipal 

de Esporte, Cultura e Lazer, o qual demonstra os gastos e os eventos realizados, destaca 

sobre o Convênio n. 372/DPCN/2016, que traz em seu escopo a aquisição de um ônibus, 

no valor de R$ 385.800,00 e sobre o Convênio n. 399/DPCN/2016, referente a segunda 

etapa da Construção do Multiuso, no valor de R$ 510.831,64, enfatiza que a SEMCEL, 

está atendendo em média 90 alunos de 06 a 17 anos e um público alvo de 300 pessoas 

por evento, em média, e encerra mostrando as imagens dos eventos realizados como o 

Dia do Desafio 2018, Torneios, Campeonatos e outros. Logo, a Secretária Municipal de 

Gabinete do Prefeito, Senhora Ilma Aparecida Strellow, menciona os gastos realizados e 

apresenta as reuniões e atividades do Prefeito, a seguir o Secretário Municipal de Obras 

e Serviço Público, e corresponsável pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, de antemão apresenta as despesas realizadas da SEMAGRI, a qual atende os 

produtores rurais, destaca as despesas realizadas para tratamento do lixo da cidade, o 

centro de triagem, houve questionamentos e sugestões sobre a separação e a reciclagem 

do lixo, e assim o Prefeito enfatiza sobre a plantação de café e o acompanhamento que 

está sendo feito para atender o produtor rural e ainda a emenda parlamentar para 

conseguir o Caminhão para levar o lixo para Cacoal, para economizar esta viagem e  no 

ensejo apresenta as despesas e as obras realizadas nas estradas vicinais e na área urbana 

pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e assim, após algumas 

manifestações dos que estavam presentes dando opiniões para serem feitos, a Secretária 

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

despesas executadas e suas respectivas atividades com crianças, adolescentes e jovens, 

principalmente, com os Programas CRAS, PAIF, SCFV, CRAS Volante, e outros, os 

quais envolvem atividades didáticas, lúdicas, eventos do Dia das Mães, esporte, 

educação física, aula de violão e trabalhos com o pessoal da terceira idade, fala também 

do Projeto EMATER, e apresenta sua equipe do Controle Social e Conselho Tutelar e 

da mesma forma suas despesas gastas para que fosse possível a realização de tais 

atividades, a seguir a Secretária Municipal de Educação Maria aparecida Justino de 

Almeida, demonstra as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB, 

Programa Salário Educação, Transporte Escolar, Merenda Escolar, e foi feito várias 

destaques sobre a Educação no município e por fim, expõe um pensamento de Clarisse 

Lispector, e para finalizar as Apresentações das Secretarias Municipais é representado 

pela Saúde, a servidora municipal Graciane Bergamaschi Araújo Neto, que exibe os 

procedimentos efetivados por meio dos Programas de Atenção Básica, Farmácia Básica, 

Média e Alta Complexidade – MAC, PACS, PSF, Agentes de Endemias e outros 

programas, custeados com recursos federais, estaduais e municipal, pertinentes, cada 

qual com sua base de cálculo e acordos legais, apresenta também números de pacientes 

atendidos em seus respectivos programas, consultas,  exames realizados para atender a 

população, além, da campanha da vacina contra gripe, reuniões com ACS, destaca que a 

Administração aguarda ansiosamente a chegada de uma VAN, para levar pacientes para 

Porto Velho, e por fim pede desculpas para população, pois, ainda não está havendo 

atendimento odontológico devido a delonga dos processos licitatórios em detrimento da 

Lei, neste caso, é preciso esperar, houve espaço para manifestação dos que estavam 

presentes, houve esclarecimentos sobre a falta de médicos, pois, alguns pediram 

exoneração, então, aguarda os procedimentos legais para contratar outros pelo Concurso 

Público. Encerrou-se ao meio dia e trinta e cinco minutos. Segue lista de Presença em 

anexo. 


