Ata da Audiência Pública da Gestão em Saúde do 2º Quadrimestre de 2016 em 22.11.2016.
Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2016, às 17h10min 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 2016, da
Secretaria Municipal de Saúde, a qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Guido
Mario Prass Filho (Presidente - PP), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer
(PP), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de
Almeida (PROS). Ausentes os Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos
Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PDT), Lauri
Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (Vice-presidente PTB), Moisés Cândido Rangel
(PSC), Nelson José Martins (PMDB) e Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (Secretário - PP).
Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Guido Mario Prass Filho 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 2016, da
Secretaria Municipal da Saúde. A respectiva Audiência Pública foi solicitada pelo Prefeito
Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho, através do Ofício Nº 690, de 09 de novembro de 2016,
protocolado nesta Casa no dia 17 de novembro do corrente ano e foi agendada para o dia de hoje
(22/11), às 17 horas, conforme Ofício D.L Nº 586/2016, encaminhado pelo Presidente desta Casa.
A partir deste instante o Presidente do Legislativo Taquarense deu início aos trabalhos,
cumprimentando todas as pessoas presentes, momento em que convidou a Servidora do Poder
Executivo Municipal, Senhora Lidiane Dama (Técnica em Contabilidade), para apresentar os
Relatórios, no qual foi disponível cópia deste material aos Vereadores presentes. A Servidora
Lidiane Dama procedeu na leitura do Relatório Nº 004/2016 - Parecer da Comissão Permanente
de Fiscalização e Ouvidoria do Conselho Municipal da Saúde de Taquara – COPERFO, no qual a
avaliação dos dados foi aprovada pelos Conselheiros. Após foi feita a explanação resumida da
planilha de execução da receita e despesa da movimentação financeira do período de 01/05/2016
a 31/08/2016 separadas pelas fontes - Municipal, Estadual e Federal e também foi apresentado o
relatório do SARGSUS. Finalizada a explanação o Presidente abriu a palavra aos Vereadores que
quisessem se manifestar. O Vereador Régis Bento de Souza fez a seguinte colocação:
Questionamentos com relação ao Hospital – no informativo para a Secretaria Estadual de Saúde,
descritivo das despesas folhas 04 e 06 de 40 e relatório detalhado de quadrimestre – período de
maio a agosto, folha 06 de 09 (produção de urgência e emergência por grupo de procedimentos);
Recurso vinculado 4590 – folha 04 de 05 (limite financeiro de média e alta complexidade). Sobre
este último a Servidora Lidiane explicou que os pagamentos relacionados na folha 04 de 05
(4590) não são para o Hospital, ele é da produção ambulatorial de todas as unidades de Saúde de
média complexidade, do incentivo dos laboratórios, do CAPS e CAPS/AD e do residencial. Os
recursos repassados para o Hospital é de 0040. O Vereador Régis levantou ainda a questão de não
ter esta informação ao Estado do que se produz aqui, ou seja, hoje se tivesse todas as informações
num sistema adequado, do qual não tivesse nenhuma divergência – poderiam debater com a
Secretaria do Estado o retorno desses recursos, porque são serviços de alta e média complexidade
que não seria de obrigação do Município e sim do Estado. Por fim o Vereador Régis deixou
registrada sua contrariedade à apresentação de contas justificando os motivos por tudo que falou
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anteriormente. Após não havendo mais questionamentos o Presidente agradeceu a presença de
todos e às 17h32min declarou encerrada a presente Audiência Pública, sendo que os trabalhos
efetivados na mesma encontram-se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM
de Nº 081-2016. 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, 22 de novembro de 2016.
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