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Ata da Audiência Pública da Gestão em Saúde do 3º Quadrimestre de 2013 em 12.05.2014.  

Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2014, às 17h20min, no Plenário da Câmara Municipal de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao Relatório de 
Monitoramento da Gestão em Saúde do 3° Quadrimestre de 2013, com a presença dos seguintes 
Vereadores: Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Anildo Ribeiro Araújo (PP), Régis Bento de Souza 
(PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausentes os 
Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch 
(PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés 
Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins, 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 referente ao Relatório 
de Monitoramento da Gestão em Saúde do 3° Quadrimestre de 2013, da Secretaria Municipal de 
Saúde. A respectiva Audiência Pública foi solicitada pelo Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger 
Filho, através do Ofício N° 251/2014 e agendada para o dia de hoje, conforme Ofício D.L. nº 312/2014, 
encaminhado pelo Presidente desta Casa. A partir deste instante a pedido do Presidente, Vereador 
Arleu Machado a Vereadora Sandra Schaeffer, Secretária da Mesa Diretora deu início a condução dos 
trabalhos desta tarde, cumprimentando todas as pessoas presentes. Após convidou as Servidoras do 
Executivo Municipal, senhoras Lidiane Dama e Mariane Farias, para fazerem a apresentação nesta 
Audiência Pública da prestação de contas do 3º quadrimestre de 2013 da Secretaria Municipal de 
Saúde. A Vereadora Sandra cumprimentou ainda o Ouvidor da Secretaria da Saúde, senhor Levi 
Batista de Lima, o qual também estava acompanhando a presente reunião. Nesse sentido a servidora 
Lidiane deu início a leitura do Relatório de Gestão em Saúde com a explanação da planilha de 
execução da receita e despesa do período de 01/09/2013 a 31/12/2013 separadas pelas fontes 
Municipal, Estadual e Federal. Nesse momento o Vereador Régis de Souza sugeriu que a leitura do 
relatório fosse dispensada, tendo em vista que os Vereadores já tiveram acesso ao material e assim 
poderiam ir diretamente aos questionamentos facilitando os trabalhos. A Vereadora Sandra em 
exercício da Presidência nesta Audiência Pública juntamente com os Vereadores presentes acatou a 
referida sugestão dando início aos questionamentos passando a palavra ao Vereador Régis de Souza 
que abordou os seguintes assuntos: 1º - Aplicação de recursos do relatório do 1º quadrimestre 
proveniente da receita de imposto no orçamento da Saúde de 17.77%. 2º - Incidência no cálculo do 
limite de gasto da folha de pagamento, referente aos recursos federais. 3º - Recurso Federal para 
custeio de contratação de profissionais. 4º - Aplicação de 26.37% da receita municipal em saúde. 5º - 
Recurso vinculado, fonte municipal do empenho de 2008, pagos em 2013 a respeito da UNIPLUS 
Cooperativa de Serviços LTDA. 6º - Relatório que trata dos indicadores financeiros, participação da 
despesa com pessoal na despesa total com Saúde e despesa total com Saúde sobre responsabilidade 
do Município por habitante. Todas as questões levantadas foram esclarecidas pelas Servidoras Lidiane 
Dama e Mariane Farias. Não havendo mais manifestações a Vereadora Sandra Schaeffer agradeceu a 
presença de todos e às 17h40min declarou encerrada a presente Audiência Pública. 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 do 
Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 12 de maio de 2014.............................................Silvana Lopes.  

 


