ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO
PLANO PLURIANUAL REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DO MÊS DE
AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, NO AUDITÓRIO DO GABINETE DO
PREWFEITO.
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dez horas e dez
minutos, no auditório do Gabinete do Prefeito do município de Ministro Andreazza/RO,
deu-se início com a cerimonialista Senhora Maria Aparecida Justino, passou para o
Prefeito Municipal que fez a abertura da audiência, em seguida o Vereador Nildo Leal
falou sobre a importância da Revisão do PPA 2021, logo após a Senhora Maria Aparecida
Justino fez uma breve explanação sobre o PPA 2021 e sua importância, a secretária
enfatizou que devido a audiência estar sendo transmitida em tempo real, os
telespectadores podem fazer perguntas e apresentar sugestões, em seguida apresentou as
propostas das despesas para o ano de 2021, a Secretária Municipal de Administração e
Planejamento, Senhora Maria Cristina Amancio, representada pela Senhora Ana Claúdia
apresentou as despesas propostas para o ano seguinte e onde cada orçamento será
utilizado e a seguir a Secretária Municipal de Fazenda, Senhora Maria Cristina Amancio
representada pela Senhora Sueli Regina onde apresentou o orçamento da Secretaria de
Fazenda para o exercício de 2021, o Superintendente Senhor Junior de Aguiar apresenta
as propostas de gastos para o ano seguinte da SUMELC, logo a seguir o Senhor Cleder
de Camargo, apresenta proposta SUMTUR, a Secretária Municipal de Assistência Social,
Senhora Maria Cursino, apresenta as proposta de orçamento para o Conselho Tutelar,
para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência, do Fundo Municipal de Assistência
Social e da Secretaria Municipal de Assistência para o exercício de 2021, a Senhora Ilma
Strellow, representada pela Senhora Sueli Regina apresenta a memória de cálculo do
Gabinete do Prefeito, e até este momento não houve questionamentos sobre as propostas
apresentadas, em seguida, logo o Secretário Municipal de Agricultura, Senhor Leônidas
Lincon Lopes de Lana, representado pela Senhora Ana Claúdia apresenta as despesas
propostas para o ano seguinte, foi apresentado pela Senhora Soureide Gomes de Oliveira,
as distribuições propostas das despesas para o ano de 2021, a Senhora Maria Aparecida
Justino, representa o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eliomar
Spamer expondo os valores a serem aplicados na SEMOSP , encerra-se a audiência, as
11: 45 horas. Segue em anexo a Lista de Presença.

