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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2021, 

PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE 

RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021. 

 

Aos vinte e nove (29) dias do mês de Setembro, do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 

quatorze (14) horas e cinco  (05) minutos, o Senhor Presidente da Comissão Permanente de 

Saúde e Assistência Social, Vereador Jonathan Cesar Flores Barros  saudou a Secretária 

Municipal da Saúde, Maria Lídia Kravutschke, e declarou aberta a Audiência Pública de 

Prestação de Contas e   Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal da Saúde relativo ao 

segundo (2º) Quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um (2021), de acordo com o que 

determina  a  Lei Complementar nº 141/2012, e, conforme ofício nº 41/2021, da Secretária 

Municipal da Saúde solicitando o agendamento de Audiência Pública e também,   do edital de 

convocação publicado no Diário Oficial Eletrônico, nº  2312, em 09 (nove) de Setembro de 

2021. Ao realizar a abertura, o Senhor Presidente da Comissão Permanente de Saúde e 

Assistência Social fez um pequeno resumo do que é tratado na audiência publica, após concedeu 

a palavra a Secretária Municipal da Saúde, Maria Lídia Kravutschke, que fez a leitura do 

Relatório de Metas da Programação Anual de Saúde, referente ao 2º Quadrimestre do ano de 

2021, fez também uma apresentação das atividades da Secretaria Municipal de Saúde 

reforçando sobre a vacinação Covid-19 entre outras informações de benfeitorias realizadas no 

Município. A Secretária reforçou o cansaço da equipe devido á vacinação. Destacou também 

que  entre todas as dificuldades encontradas na nova modalidade de repasse do Governo 

Federal, Castro atingiu as metas tanto no âmbito federal,  quanto estadual, com a média 7,9 

orgulho para os castrenses. Ressaltou que a reconstrução da saúde pós-pandemia não vai ser 

fácil, muitos pacientes se afastaram, em especial diabéticos e hipertensos, e a retomada está 

sendo lenta. Para a realização da vacinação foi feito uma parceria com as empresas e é uma 

idéia para ser desenvolvida. O Vereador Jonathan Cesar Flores Barros, Presidente da Comissão 

de Saúde e Assistência Social avaliou positivamente a apresentação. Questionou quanto às 

pessoas que ainda não se vacinaram e quanto à vacinação de crianças sem comorbidades e a 

idade mínima autorizada para receber a vacina, questões respondidas prontamente. Na 

sequência o Senhor Presidente, deixou a palavra ao Vereador Joel Elias Fadel que parabenizou 

pela apresentação, questionou sobre casos de Covid-19 em adolescentes, se existem no Brasil, e 

sobre as contraindicações da vacina da Pfizer para adolescentes, questões respondidas pela 

Secretária prontamente. A seguir o Presidente da Comissão deixou livre o uso da palavra ao 

público, o cidadão chamado Ronaldo Collect questionou a respeito das pessoas que não aceitam 

tomar a vacina e daquelas que tomam a vacina e não querem mais usar a mascara. A Secretária 

respondeu que não há obrigatoriedade de tomar a vacina, o que existe é conscientização, e 

também atualmente muitos hotéis, eventos, ou seja,  a sociedade está cobrando a vacinação e 

várias pessoas estão procurando tomar devido a estas questões, mas muitas vezes não estão 
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encontrando, tendo que esperar repescagem. Não havendo mais perguntas,  o Senhor Presidente 

agradeceu a presença e a explanação feita pela Senhora Secretária Municipal de Saúde, bem 

como a presença de todos e, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente Audiência 

Pública e lavrada sua respectiva ata, que vai devidamente assinada. 

 

 

 

 

Maria Lídia Kravutschke                                Jonathan Cesar Flores Barros 

Secretária Municipal da Saúde               Presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


