Ata da audiência pública para prestação de contas das ações realizadas no segundo
quadrimestre do ano de dois mil e vinte.
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, no gabinete do
Prefeito do município de Ministro Andreazza/Rondônia, às nove horas e quinze minutos,
com a presença de Prefeito, vereadores, secretários municipais, e técnicos da Prefeitura,
deu-se inicio de forma on line, por modalidade live, transmitida pelo facebook, podendo
a população participar também pelo site e pelo wat zap 3448 2348, na voz da Secretária
Municipal de Administração e Planejamento e Fazenda, Senhora Maria Cristina Oliosi
Amâncio, e de antemão, o vereador Ademir Pereira, que convida a população para
participar, logo após o Excelentíssimo Senhor Prefeito Wilson Laurenti, faz a abertura da
prestação de contas das ações realizadas no segundo quadrimestre do ano de dois mil e
vinte, e destaca sobre a prestação de contas do Poder Legislativo, também, mostrando a
necessidade de passar para a população, a seguir o Senhor Pedro Otavio Rocha, contador,
que mostra a página do Portal Transparência, para que a população acesse para atualizar
seus conhecimentos sobre as Receitas e Despesas do Município pelo site:
portaltransparencia@ministroandreazza.ro.gov.br, e enfatiza sobre as despesas com folha
de pagamento de pessoal, e demonstra a RCL – Receita Corrente Líquida =
25.250.319,33, sendo aplicado o percentual de 48,49%, despesa com saúde, sendo
aplicado 15,31%, despesas com educação em 15,51%, ficando abaixo do limite mínimo
exigido de 25%, e por fim o aplicado no FUNDEB, o percentual de 66,47%, destaca sobre
a emenda n. 68/2020 sobre os novos requisitos para o Novo FUNDEB, logo, é
apresentado as despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento – SEMAP, a seguir a mesma secretária apresenta também as despesas
realizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMF, destaca a estatística do ano de
2018, de arrecadação do ISS, e do ano de 2019, de aproximadamente R$ 84.000,00 foi
para R$ 187.000,00, respectivamente, e no ano de 2020, arrecadou até o momento R$
194.000,00, e enfatiza que houve um acréscimo nas arrecadações por meio da Nota Fiscal
Eletrônica, e parabeniza o pessoal do setor de arrecadação, e logo, o Senhor Cleder de
Camargo, Superintendente Municipal de Turismo, destaca que não houve nenhuma
despesa devido a pandemia, participou de uma reunião relacionado ao turismo, foi feito
um roteiro no município para visualizar as cachoeiras e agradece o apoio a todos, e logo,
o Senhor Junior de Aguiar, Superintendente Municipal de Esporte, Cultura e Lazer,
apresenta os gastos, e agradece a todos, a seguir, a Senhora Maria Cursino, Secretária
Municipal de Assistência Social, apresenta os gastos com recursos próprios, despesas
com o pessoal do Conselho Tutelar, despesas com recurso federal para o COVID-19,
sendo aquisição de 176 cestas básicas e aluguel social, e apresenta os dados estatísticos
das ações de atendimentos dos Conselheiros Tutelares, apresenta os gastos com recursos
estaduais, para o COVID-19, sendo Cestas Básicas, também, logo apresenta também, os
gastos com recursos federais, como PAIF, SCFV, Equipe Volante do CRAS, e outros, e
finaliza falando sobre o setembro amarelo, e comenta sobre a prevenção ao suicídio, a
seguir, foi convidado o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Senhor
Leônidas Lincoln Lopes de Lana, que foi representado pela servidora municipal Senhora
Ana Claudia Lopes Pereira, que apresenta as despesas realizadas neste quadrimestre, logo
após, a Senhora Ilma Aparecida Parede Strellow, apresenta os gastos feito pela Secretaria
Municipal de Gabinete do Prefeito, logo, a Secretária Municipal de Educação, Senhora
Maria Aparecida, que representa o Secretário Municipal de Obras, Senhor Leomar

Spamers, e ela apresenta os gastos da SEMOSP, e dando sequencia a mesma secretária,
apresenta sua secretaria municipal de educação, apresenta sua equipe de trabalho na
SEMEC, apresenta os gastos com o FUNDEB, folha de pagamento de pessoal e
manutenção das atividades administrativas, Transporte Escolar, Merenda Escolar, e
outros gastos, e destaca que foi poucos gastos, por causa da Pandemia, por não haver
aulas, e a economia feita por este motivo citado, será aplicado nas escolas, para completar
os 25%, para fechar o ano, e finaliza falando sobre a sabedoria e humildade, e logo, a
última apresentação foi feita pela Senhora Glória Persch, atual Secretária Municipal de
Saúde, apresenta gastos, procedimentos, exames, atendimentos realizados pela Secretaria
Municipal de Saúde, apresenta o Programa Saúde da Família – PSF, MAC, PFVPS,
aquisição de ambulância pelo Convenio 119/PGE/2019, fala da qualidade da água, coleta
de amostras para análise, fala também das atividades realizadas pelas equipes nas
campanhas de vacinações humanas e de animais, visitas nos lares, procedimentos de RX,
e outros, e para terminar as apresentações da Secretaria Municipal de Saúde, agradece a
todos, e a Deus, e finaliza a audiência pública na voz da Secretária Municipal de
Administração, Planejamento e Fazenda, e esclarece sobre a realização do Concurso
Público que está regular e a semana que vem provavelmente, marcará a data definitiva
para a realização da prova objetiva, e pede para a população entrar no site da Prefeitura e
no site do IBADE, e foi finalizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Wilson Laurenti,
que declara encerrado a audiência pública, e agradece a todos os participantes e toda a
equipe de trabalho, que fez acontecer todas as ações realizadas e apresentadas nesta
audiência pública. Encerrou as onze horas e quarenta e nove minutos. Segue a lista de
presença.

