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Ata da Audiência Pública da Gestão em Saúde do 2º Quadrimestre de 2014 em 08.12.2014.  

Aos 08 dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 16h50min, 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 2° Quadrimestre de 
2014, da Secretaria Municipal de Saúde, sob a Presidência do Vereador Arleu Machado de 
Oliveira (PP), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto dos Santos 
Lemos (PDT), Anildo Ribeiro Araújo (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira 
(PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Régis Bento de Souza (PMDB) e Sirlei Teresinha 
Bernardes da Silveira (PTB). Ausentes os Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Eduardo 
Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Nelson José Martins (PMDB), Sandra 
Beatriz Schaeffer (PSDB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por 
determinação do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira, 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° 
623/2014 e agendada para o dia de hoje, conforme Ofício D.L. nº 983/2014, encaminhado 
pelo Presidente desta Casa. A partir deste instante o Presidente desta Casa deu início aos 
trabalhos da tarde, cumprimentando todas as pessoas presentes, momento em que 
convidou para compor a Mesa Diretora, o Diretor Geral da Secretaria Municipal, da Saúde, 
senhor Wanderlei Petry e as Servidoras do Executivo, senhoras Lidiane Dama (Técnica em 
Contabilidade) e Mariane Farias (Agente Administrativa), para apresentarem o Relatório de 
Monitoramento da Gestão em Saúde do 2º Quadrimestre de 2014. Nesse sentido 
inicialmente a Servidora Lidiane Dama procedeu na leitura do Relatório Nº 04/2014 e 
Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Ouvidoria do Conselho Municipal da 
Saúde de Taquara – COPERFO, e, após fez a explanação da planilha de execução da receita e 
despesa do período de 01/05/2014 a 31/08/2014 separadas pelas fontes Municipal, 
Estadual e Federal. Após a apresentação o Presidente abriu espaço para manifestações e o 
Vereador Régis de Souza fez as seguintes colocações: 1ª - Descritivo das Despesas, na 
página 01 de 42, Credor Única Saúde S.A., se existe um controle junto aos médicos quanto à 
efetividade, escalas e atendimento, sugerindo que nas próximas Audiências Públicas as 
informações possam vir mais detalhadas para um melhor acompanhamento. 2ª - Com 
relação a UPA, na página 06 de 42 (BIOMINA Urbanizadora LTDA - EPP), obras em 
andamento, questionou em que fase a mesma encontra-se no que se refere a pagamentos. 
3ª – Também na página 06 de 42, Viacava Imóveis LTDA (locação de imóveis). Este último 
foi informado pela Servidora Lidiane que trata-se do Programa Mais Médicos. Sobre o 
questionamento da UPA a Servidora Lidiane disse que não sabe precisar quanto por cento 
há de execução, porque isso seria de competência maior do setor de Planejamento, mas já 
foi feito um cálculo do quanto já foi executado, ou seja, o total de recursos, quanto já foi 
pago e o X por cento do total já gasto com as construções e isso pode ser apresentado para 
a próxima reunião. Após o Diretor da Saúde, senhor Wanderlei Petry falou a respeito do 
contrato com a Empresa Única Saúde sem entrar no mérito, mas sim do controle, dizendo 
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que já foi iniciada a confecção de todo um processo de controle do médico profissional com 
um responsável pelas informações sendo alguém de dentro da Secretaria. Com isso terão 
absoluta certeza no momento da liquidação na nota fiscal de acordo com aquilo que de fato 
foi feito. Salientou que não pode falar muito sobre todo o detalhamento da questão do 2º 
Quadrimestre por não ter vivido ele na pasta, mas de qualquer forma estão abertos a 
questionamentos. Após o Vereador Adalberto Lemos comentou que tem uma grande 
preocupação com a questão da Academia de Saúde do Bairro Empresa, pois a comunidade 
merece um retorno sobre este assunto. Quanto ao referido questionamento a Servidora 
Lidiane informou que trata-se de uma Emenda parlamentar e a prestação de contas é feita 
através do Relatório de Gestão, mas ainda não passou por uma vistoria que de fato libere a 
obra. O Diretor da Saúde complementou dizendo que está inteirando-se dos projetos e se 
aprofundando na questão verificando como pode ser utilizado aquele espaço que acredita 
que pode ser de multiuso de acordo com aquilo que o programa preconiza. Após a 
Servidora Mariane Farias apresentou o Relatório SARGSUS – Sistema de Apoio a Elaboração 
do Relatório de Gestão, do período de maio a agosto de 2014. Não havendo mais 
manifestações o Presidente desta Casa agradeceu a presença de todos e às 17h20min 
declarou encerrada a presente Audiência Pública, lembrando que logo após, às 17h30min, 
será realizada Sessão Extraordinária Autoconvocada para discussão e votação dos Projetos 
que tratam da LDO e LOA para 2015. 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, 11 de dezembro de 2014..................................................................Silvana Lopes.  

 


