
Ata da audiência pública para prestação de contas das ações realizadas no terceiro 

quadrimestre do ano de dois mil e dezenove. 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois e vinte, às nove horas e trinta e 

cinco minutos, no auditório da Câmara Municipal de Ministro Andreazza/RO, na 

direção da Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, Senhora 

Maria Cristina Oliosi Amâncio, que inicia dando as saudações e compondo a mesa com o 

Prefeito Wilson Laurenti e vereadores, logo é cantado o hino nacional, e o prefeito faz a 

abertura da audiência pública, e logo após o vereador Alfredo Laurenti, que destaca sobre a 

importância da comunidade participar da vida pública, a seguir a Cerimonialista cita a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, para confirmar a realização da presente prestação de contas; após a 

fala da Secretária Municipal de Administração e Planejamento – SEMAP, sobre os 

agradecimentos e apresenta também as despesas realizadas pela SEMAP, destaca os aparelhos 

digitais do ponto eletrônico para registrar a presença de servidores municipais, enfatiza 

também sobre as licenças prêmios pagas para os servidores municipais de toda a prefeitura, 

logo, apresenta também as despesas da Secretaria Municipal de Fazenda, entre elas despesas 

com energia, agua, telefone, serviços bancários e outras; a seguir o contador Pedro Otavio 

Rocha, apresenta as contas públicas, e de antemão menciona o comparativo das receitas 

arrecadadas no período de dezembro do ano de 2018 e 2019, e mostra que a receita subiu 

17,50%, a receita corrente líquida fechou em R$ 23.678.225,38, e a despesa com pessoal 

fechou em R$ 11.845.508,24, e fechou a folha de pagamento de pessoal fechou em 50,03%, no 

quadrimestre atual; na Saúde foi aplicado o percentual 17,97%, e destaca que foi gasto R$ 

527,28 por habitante, segundo os dados apresentados pelo Sistema SIOP, e na educação foi 

aplicado o percentual de 26,34 e os gastos com professores foi aplicado 86,60% das receitas 

vinculados, enfatiza também o custo por aluno, quantidade de matrículas no ano de 2019, e 

por fim abre espaço para perguntas, e não houve questionamentos; a seguir a Secretária 

Municipal de Educação, Senhora Maria Aparecida Justino, apresenta os gastos com folha de 

pagamento de pessoal da Educação, transporte escolar do Estado e da União, apresenta os 

gastos com o  Programa Salário Educação, os gastos com recursos próprios dentro dos 25%, 

enfatiza que foram trocados os vidros de janelas das Escolas municipais, menciona os gastos 

com a merenda escolar, com recurso federal e contrapartida do município, graças a este 

recurso é oferecido café da manha e um almoço no recreio, destaca os materiais comprados 

para as escolas municipais, e finaliza agradecendo ao prefeito e a todos que cooperam para o 

andamento da educação no município, e abre espaço para perguntas e houve um 

questionamento sobre os recursos do transporte escolar  e a manutenção de internet de todas 

as escolas, e houve esclarecimento que tudo foi gasto com alunos, logo, foi chamada a 

representante da Secretária Municipal de Saúde, a qual veio a Diretora da Unidade de Saúde, 

Senhora Sirlei de Martelli, que realça sobre o conhecimento que adquire nas capacitações, e 

em seguida apresenta os gastos com saúde, farmácia básica, Piso de Atenção Básica – PAB, 

Pagamento de Pessoal do PACS, E PSF, MAC – Média e alta Complexidade, Piso Fixo de 

Vigilância Sanitária, e Promoção de Saúde, e continua apresentando o Programa de Atenção 

Básica Integral da Família – PAIF, apresenta os procedimentos realizados com exames, 

consultas e outros procedimentos, menciona as atividades realizadas pela vigilância sanitária, 

como controle de zoonoses, apresenta o controle da qualidade da agua, apresenta também os 

agendamentos do TFD, menciona também a produção hospitalar, e por fim agradece; houve 



um intervalo e na volta a Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora Maria Cursino, 

apresenta as atividades realizadas, como por exemplo Chá da Alegria, palestras, reuniões, 

capacitações, comemorações, e cursos de geração de renda, e outros. Apresenta também os 

gastos com recursos federais como o Programa Criança Feliz, CRAS, PAIF, BOLSA FAMILIA, 

EQUIPE VOLANTE, e outros; e por fim apresenta as atividades do Conselho Tutelar, e 

agradeceu a todos e finaliza com uma frase sobre o reconhecimento; a seguir a servidora 

municipal Senhora Ana Claudia representa o Secretário Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, Senhor Leônidas, e apresenta as despesas realizadas e atividades realizadas para os 

produtores; e no ensejo elas mesma apresenta as despesas realizadas na Secretaria Municipal 

de Obras, incluindo o Convenio n. 25/2019 – recuperando estradas vicinais, aquisição de tubos 

metálicos e outros; a seguir o Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Senhor Junior 

de Aguiar, apresentar os torneios realizados, campeonatos, entrega de cestas básicas e outras 

atividades realizadas, e para finalizar a Secretária Municipal de Gabinete, Senhora Ilma 

Strellow, menciona os gastos realizados no quadrimestre e os eventos que o Prefeito 

participou, e não houve questionamentos relevantes; sem mais nada a tratar, encerra-se a 

audiência pública, ao meio dia e vinte e cinco minutos. Segue em anexo a Lista de Presença. 


