Ata Audiência Pública de apresentação do Relatório de Monitoramento da Gestão em
Saúde, referente ao 1° Quadrimestre de 2017, em 07.08.2017.
Aos 07 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 17h25min 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 1° Quadrimestre de 2017, da Secretaria Municipal de
Saúde com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adelar Marques (PP),
Levi Batista de Lima Júnior (PTB), Marlene Terezinha Haag (PTB), Sirlei Teresinha Bernardes da
Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB – Presidente). Ausente os Vereadores: Carmem Solange Kirsch da
Silva (PTB), Daniel Laerte Lahm (PTB), Luis Felipe Luz Lehnen (PSDB), Magali Vitorina da Silva
(PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC – Vice-presidente), Mônica Juliana Facio (PT - Secretária),
Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB) e Sandra Beatriz Schaeffer (PP). Por
determinação do Presidente desta Casa, Vereador Telmo Vieira a Diretora Legislativa senhora Marilene
Wagner declarou aberta a presente Audiência Pública de apresentação do Relatório de Monitoramento
da Gestão em Saúde (RGMS), referente ao 1º Quadrimestre de 2017, da Secretaria Municipal da Saúde.
A respectiva Audiência Pública foi solicitada pelo Prefeito Municipal, senhor Tito Lívio Jaeger Filho,
através do Ofício Nº 425/2017, e agendada para o dia de hoje (07), às 17 horas, conforme Ofício D.L
Nº 431/2017, encaminhado pelo Presidente desta Casa. A partir deste instante o Presidente Telmo
Vieira 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 o relatório já mencionado, o qual encontra-se disponível no sistema legis desta Casa.
Inicialmente a senhora Lidiane procedeu na explanação resumida da planilha de execução da receita e
da despesa (recursos e saldos em 30 de abril de 2017), separados pelas fontes - Municipal, Estadual e
Federal. Somando um total de todas as fontes em 30/04, R$ 3.264.693,97. A seguir foi apresentado o
relatório do Demonstrativo Consolidado das Despesas, separado pelos recursos, trazendo um total pela
rubrica. E também o relatório Descritivo das Despesas. Após o Presidente abriu espaço para possíveis
questionamentos e o Vereador Levi Batista perguntou à senhora Lidiane se existem valores atrasados
para os fornecedores da farmácia. A senhora Lidiane respondeu que existem algumas situações, mas
uma delas o Secretário da Fazenda já está resolvendo e outras o pessoal das empresas entram em
contanto com a Secretaria de Saúde, pedindo a suspensão, mas o atraso não caracteriza tempo suficiente
para que possa suspender. O Vereador Levi complementou dizendo que fez esta pergunta, porque
surgem boatos muitas vezes de que faltam medicamentos, porque a Prefeitura está devendo horrores.
Nesse sentido fez questão de perguntar à pessoa do setor onde é feito isso para que todos aqueles que
tiverem acesso a esta Audiência Pública seja agora ou por gravação posterior vão saber que não existem
atrasos que justifique a falta de medicamentos. Após não havendo mais questionamentos o Presidente
agradeceu a presença de todos e às 17h36min declarou encerrada a presente Audiência Pública,
convocando os senhores Vereadores para Sessão Ordinária a realizar-se em seguida, às 18h. Os
trabalhos efetivados neste ato encontram-se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no
CD-ROM de Nº 072-2017. 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, 07 de agosto de 2017.
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