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Ata Audiência Pública de apresentação do Relatório de Monitoramento da Gestão em 

Saúde, referente ao 2° Quadrimestre de 2017, em 18.12.2017.  

Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 17h15min 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 2017, da Secretaria Municipal de 

Saúde com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Moisés Cândido 

Rangel (PSC – Vice-presidente), Sandra Beatriz Schaeffer (PP), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira 

(PTB) e Telmo Vieira (PTB – Presidente). Ausente os Vereadores: Carmem Solange Kirsch da Silva 

(PTB), Daniel Laerte Lahm (PTB), Eduardo Carlos Kohlrausch (PDT), Jorge de Moura Almeida (PP), 

Levi Batista de Lima Júnior (PTB), Luis Felipe Luz Lehnen (PSDB), Magali Vitorina da Silva (PTB), 

Marlene Terezinha Haag (PTB), Mônica Juliana Facio (PT - Secretária) e Nelson José Martins 

(PMDB). 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) e do relatório de Sistema de Apoio ao Relatório de 

Gestão (SARGSUS), referente ao 2º 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 671/2017, e agendada para o dia de hoje (18), às 17 horas, conforme Ofício D.L 

Nº 736/2017, 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 eletrônico desta Casa. 

Inicialmente a senhora Lidiane procedeu na explanação do relatório de gestão – movimentação 

financeira e pagamentos que foram realizados neste período de abril a agosto de 2017 - recursos e 

saldos separados pelas fontes - Municipal, Estadual e Federal. A seguir foi apresentado o relatório do 

Demonstrativo Consolidado das Despesas, separados pelos recursos, trazendo um total por rubrica. E 

também o relatório Descritivo das Despesas. Após o Presidente abriu espaço para possíveis 

questionamentos e o Vereador Adalberto Soares perguntou a respeito da dívida consolidada do 

município e se tem algum dado específico na área da Saúde. A senhora Lidiane respondeu que no 

momento não teria esses dados, mas poderia encaminhar uma resposta posteriormente. Não havendo 

mais questionamentos o Presidente agradeceu a presença de todos e às 17h30min 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 gravados na íntegra no arquivo digital 

de áudio no CD-ROM de Nº 126-2017. E, para constar, eu, Silvana Fernandes Lopes, Servidora da 

Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim, e pelos 

Vereadores presentes, conforme Resolução Nº 004/2015.  

 


