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

quadrimestre do ano de dois mil e vinte. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, no auditório 

da Câmara do município de Ministro Andreazza/Rondônia, às nove horas e dezesseis 

minutos, com a presença de vereadores, secretários municipais, e técnicos da Prefeitura, 

deu-se início de forma on line, por modalidade live, transmitida pelo facebook, podendo 

a população participar também pelo site e pelo wat zap 99943 8383, o cerimonial foi 

celebrado pela servidora municipal Rose de Camargo, após cantado o hino nacional, a 

Secretária Municipal Valdirene justifica a ausência do Prefeito, tendo em vista, busca de 

recursos para o asfalto da linha 05, em uma reunião no município de Rondolândia, 

Estado do Mato Grosso, a cerimonialista apresenta todos os Secretários Municipais 

presentes, como também vereadores e técnicos, em especial apresenta os vereadores da 

Comissão,  logo o contador Pedro Otavio Rocha que apresenta o valor de Despesa bruta 

com pessoal em R$ 14.139.931,40, e Receita Corrente Líquida 25.672.968,92, e fechou 

o limite percentual de 47,60%, sabendo que a despesa com pessoal fechou em R$ 

12.220.134,14; apresenta a despesa com Saúde, com a receita vinculada de R$ 

16.716.443,68 e aplicado o percentual de15,81%; com educação gastou R$ 

17.437.022,16 e fechou o limite em um percentual de 25,47%, com os professores 

gastou 4.166.780,12, percentual aplicado em 79,80%, detalhou que o município 

matriculou 1.102 alunos na rede municipal, apresenta também o equilíbrio das contas, e 

demonstra o saldo de caixa R$ 5.802.851,63, houve uma pergunta sobre o superávit 

para Saúde, e o contador esclarece que o valor para a Saúde é de R$ 1.105.481,09; não 

houve mais perguntas, é passado a palavra para o Kennedy, que representa o Secretário 

Municipal Senhor Levi  para apresentar as atividades realizadas e os gastos da 

Secretaria Municipal da Saúde, apresenta Campanha de vacinas, visita domiciliar, 

campanha de distribuição de invermectina, apresenta os gastos com recursos próprios, 

folha de pagamento de pessoal e outros, recursos federais como o Programa de Atenção 

Básica – PAB, MAC, PACS, PSF, e outros, logo, não houve nenhum posicionamento, 

foi passado a oportunidade para a Secretária Municipal de Educação, Senhora 

Valdirene, que apresentou a equipe técnica da gestão de 2020, e apresenta os gastos com 

professores do FUNDEB, Manutenção do Programa Transporte Escolar – PNATE, e 

outros gastos e finaliza agradecendo; a seguir o Higor apresenta os gastos da 

Superintendência Municipal de Turismo - SUTUR e também da Superintendência 

Municipal de Esporte Cultura e Lazer – SUMELC, em seguida a servidora municipal 

Leidiane apresenta os gastos da Secretaria Municipal de Assistência Social, com 

recursos federais como o PAB, CRAS VOLANTE, BPC – Benefício de Prestação 

Continuada, IGD SUAS, Recursos para atender o COVID 19, e outros, demonstra uma 

tabela de atendimentos feitos pelos conselheiros municipais, apresenta também os 

Programas Estaduais como o Programa Mamãe cheguei, e outros, menciona também os 

registros de atendimentos e acompanhamentos de famílias , sendo 2.133 famílias, 

atendimentos coletivos com crianças, adolescentes, e outros, sendo um total de 7.349, 

atividade com idosos, crianças, e outros atendimentos, não houve perguntas e foi 

passado a oportunidade para a servidora municipal Senhora Claudia, que apresenta os 

gastos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, destaca os serviços de 

locação, remoção e destinação do lixo, como o aterro, triagem e locação do barracão, 

peças, combustível e outros, não houve questionamentos, e foi passado a palavra para a 



servidora municipal Sueli, que apresenta as despesas com o Gabinete do Prefeito, 

destaca a audiência pública realizada no Gabinete do Prefeito, para elaborar o Plano 

Municipal de Saneamento Básico; não houve questionamento, e passou para o Senhor 

Isaias Rossmann, apresentar as despesas da Secretaria Municipal de Fazenda, destaca as 

despesas pagas de amortização de dívida,  enfatiza sobre as contas da Prefeitura, e 

esclarece o que o Pedro Otavio Rocha, contador, sobre o dinheiro em conta, que cada 

conta tem sua finalidade, e suas especificidades, em seguida ele apresenta as despesas 

realizadas na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, enfatizando os 

gastos com toner para todas as secretarias municipais, e também destacou sobre a folha 

de pagamento de pessoal, destaca também que a Prefeitura divulgou na cidade o áudio 

som automotivo nas ruas, convidando a população para participar da live, de forma on 

line , e por fim, agradece, não nenhuma pergunta, logo o Senhor Cleder de Camargo, 

apresenta os gastos realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 

não houve perguntas, e por fim a cerimonialista, agradece a todos os participantes, e 

encerra as 11:21 horas. Segue em anexo a lista de presença.  

 

 


