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Ata da Audiência Pública da Gestão em Saúde do 2º Quadrimestre de 2015 em 24.11.2015.  

Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 17h13min 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 2015, da Secretaria 

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

Soares (PP), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC – Secretário), 

Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP) e Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB). Estavam ausentes os Vereadores Adalberto dos Santos Lemos (PDT), 

Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB – Presidente), Guido Mario 

Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Nelson José Martins (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer 

(PSDB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS – Vice-Presidente). Por 

determinação do Secretário da Mesa Diretora em Exercício da Presidência desta Casa nesta 

reunião, Vereador Moisés Cândido Rangel, a Diretora Legislativa senhora Marilene Wagner 

declarou aberta a presente Audiência Pública de apresentação do relatório de Monitoramento da 

Gestão em Saúde – RGMS, e do relatório de Sistema de Apoio ao relatório de Gestão – SARGUS, 

referente ao 2º Quadrimestre de 2015, da Secretaria Municipal da Saúde. A respectiva Audiência 

Pública foi solicitada pelo Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho, através do Ofício Nº 

755, de 09 de novembro de 2015, protocolado nesta Casa no mesmo dia e que foi agendada para 

hoje (24/11), às 17 horas, conforme Ofício D.L Nº 1054/2015, encaminhado pela Presidência desta 

Casa. A partir deste instante o Secretário, Vereador Moisés Rangel deu início aos trabalhos da 

tarde, cumprimentando todas as pessoas presentes, momento em que convidou para fazer parte da 

Mesa Diretora a Diretora Municipal da Saúde, senhora Sirlene Kaiper Duarte e a Servidora do 

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

Relatório de Monitoramento da Gestão em Saúde do 2º Quadrimestre de 2015, no qual foi 

disponível cópia aos Vereadores presentes. Inicialmente a Servidora Lidiane Dama procedeu na 

leitura do Relatório Nº 005/2015 e Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Ouvidoria 

do Conselho Municipal da Saúde de Taquara – COPERFO, no qual manifestaram-se favorável. 

Após foi feita uma explanação resumida da planilha de execução da receita e despesa da 

movimentação financeira do período de 01/05/2015 a 31/08/2015 separadas pelas fontes 

Municipal, Estadual e Federal. Após a apresentação do relatório o Vereador Moisés concedeu a 

palavra aos Vereadores para suas manifestações. O Vereador Régis Bento de Souza fez a seguinte 

colocação: Suas dúvidas continuam decorrentes em diversas ações, até porque em determinados 

momentos foram feitos Pedidos de Informações, com relações a situações citadas aqui em 

Audiências Públicas e a maioria dessas informações vieram em respostas do Prefeito a esta Casa 

dizendo que este Vereador teria que se deslocar até a Secretaria para ter dados sobre tais perguntas. 

Na verdade gostaria de obter cópias dos documentos daquilo que foi realizado de forma mais 

detalhada para uma melhor análise. Também fez pedido de informação referente à locação de 

imóveis e observou que na planilha constam onze imóveis, sendo que na resposta recebida pelo 

Executivo tinha quinze. Outra dúvida que lhe causa é que o valor da arrecadação com relação a 

UPA (Programa Federal 4621), saldo disponível em 31/08/2015 R$ 603.747,86, e, caso não esteja 

enganado, é o mesmo saldo da última prestação de contas feita aqui na Câmara. Nesse momento a 

Servidora Lidiane informou ao Vereador Régis que no momento não saberia lhe responder sobre 

este questionamento, mas posteriormente iria verificar esta situação. O Vereador Régis disse que 
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nos próximos dias vai fazer Pedido de Informação para maiores esclarecimentos e finalizou 

manifestando sua contrariedade a presente prestação de contas assim como fez nas anteriores. A 

seguir não havendo mais manifestações o Secretário Moisés Rangel agradeceu a presença de todos 

e às 17h30min 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 pelos Vereadores presentes, conforme Resolução Nº 004/2015. Sala de 

Sessões, 24 de novembro de 2015. Silvana Lopes.  

 


