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Ata da Audiência Pública da Gestão em Saúde do 3º Quadrimestre de 2014 em 28.04.2015.  

Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2015, às 17h, no Plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se AUDIÊNCIA PÚBLICA de apresentação do Relatório de 

Monitoramento da Gestão em Saúde, referente ao 3° Quadrimestre de 2014, da Secretaria 

Municipal de Saúde, a qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos 

Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Roberto 

Timóteo Rodrigues dos Santos – Vice-Presidente (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei 

Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Ausentes os 

Vereadores: Eduardo Carlos Kohlrausch – Presidente (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri 

Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson 

José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB) e Telmo Vieira – Secretário (PTB). Por 

determinação do Vice-Presidente em Exercício da Presidência desta Casa nesta reunião, Vereador 

Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos, a Diretora Legislativa, senhora Marilene Wagner deu 

início a presente Audiência Pública, na qual foi solicitada pelo Prefeito Municipal, senhor Tito 

Lívio Jaeger Filho, através do Ofício N° 160/2015 e agendada para o dia de hoje, conforme Ofício 

D.L. Nº 306/2015, encaminhado pelo Presidente desta Casa. A partir deste instante o Vice-

Presidente Roberto Timóteo deu início aos trabalhos da tarde, cumprimentando todas as pessoas 

presentes, momento em que convidou para fazer parte da Mesa Diretora a Servidora do Executivo 

Municipal, senhora Lidiane Dama (Técnica em Contabilidade), para apresentar o Relatório de 

Monitoramento da Gestão em Saúde do 3º Quadrimestre de 2014, no qual foi disponível cópia a 

todos os Vereadores desta Casa. Nesse sentido inicialmente a Servidora Lidiane Dama procedeu na 

leitura dos Relatórios e Pareceres Nº 01/2015 e Nº 02/2015 emitidos pela Comissão Permanente de 

Fiscalização e Ouvidoria do Conselho Municipal da Saúde de Taquara – COPERFO. Após foi feita 

a explanação resumida da planilha de execução da receita e despesa do período de 01/09/2014 a 

31/12/2014 separadas pelas fontes Municipal, Estadual e Federal, e, por se tratar do último 

quadrimestre de 2014, também foi lida a planilha onde consta a soma anual, ou seja, se repete a 

mesma planilha, só que trazendo os dados com o saldo total do período de 31.12.2013 a 

31.12.2014. A seguir a Servidora Lidiane apresentou o resumo do Relatório SARGSUS – Sistema 

de Apoio a Elaboração do Relatório de Gestão, do 3º quadrimestre de 2014, explicando que o 

mesmo não é realizado pela Secretaria da Saúde, mas sim é um conjunto de dados de outros 

programas. Nas análises finais foi informado que o Município vem aplicando em Saúde acima do 

percentual mínimo que é 15% e neste período iniciaram-se as ações para efetiva implantação das 

estratégias de Saúde da Família com cobertura de praticamente todo o território municipal. Deu-se 

ainda prosseguimento na estruturação com equipamentos novos de todas as UBS e melhoraram-se 

as condições com reforma de Unidade Móvel que atende várias localidades interioranas. Finalizada 

a apresentação e não havendo manifestação o Vice-Presidente Roberto Timóteo agradeceu a 

presença da Servidora Lidiane Dama e dos Vereadores presentes e às 17h25min declarou encerrada 

a presente Audiência Pública, lembrando que logo após, às 18h, será realizada Sessão Ordinária. E, 

para constar, eu, Silvana Fernandes Lopes, servidora da Câmara Municipal de Taquara, lavrei a 

presente Ata, que segue assinada por mim, e após lida e achada conforme, será assinada pelos 

demais Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 28 de abril de 

2015...............................................................................................................................Silvana Lopes.  

 


