
 

 

 

 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2015, 

PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE 

RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2015 

Aos vinte e seis (26) dias do mês de Maio, do ano de dois mil e quinze, as dezessete (17) horas e 

cinco (5) minutos, reuniu-se a Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social, formada 

pelos Vereadores Paulo Cesar de Farias – Presidente, Herculano da Silva – Secretário, e Aline 

Sleutjes Roberto – Membro ad hoc, para proceder-se a presente Audiência Pública para 

Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal da Saúde relativo ao primeiro (1º) 

Quadrimestre do ano de dois mil e quinze (2015), de acordo com o que determina a Instrução 

Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado, as Constituições Estadual e Federal, 

bem como a Lei Complementar nº 141, de treze (13) de Janeiro de 2012, e, conforme ofício nº 

08/2015, da Secretária Municipal da Saúde solicitando agendamento de Audiência Pública e do 

edital publicado no Boletim Informativo do Município, nº 811 (oitocentos e onze), em 15 

(quinze) de Maio de 2015. Ao abrir a presente Sessão, o Senhor Presidente da Comissão 

Permanente de Saúde e Assistência Social, convidou para fazer parte da Mesa a Senhora 

Secretaria Municipal da Saúde, Karin Moroz Cardoso e, após a abertura, concedeu a palavra à 

mesma, que fez a leitura do relatório do cumprimento do Plano Municipal de Saúde, referente 

ao 1º Quadrimestre do ano de 2015, cuja receita geral da pasta nestes primeiros quatro meses do 

ano totalizaram R$ 10.174.802,82 (dez milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e dois 

reais e oitenta e dois centavos) e as despesas R$ 9.229.817,44 (nove milhões, duzentos e vinte e 

nove mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos). Em seguida, os Membros 

da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social avaliaram o cumprimento das metas. 

Deixada a palavra ao público, apenas o Senhor Manoel Carneiro, do Observatório Social de 

Castro fez algumas indagações, as quais foram respondidas pela Secretária e pelo funcionário da 

referida Secretaria, Robson Valenga. Deixada a palavra aos Vereadores, fizeram uso da mesma 

os Vereadores Aline Sleutjes Roberto, Herculano da Silva e Luiz Cezar Canha Ferreira. Não 

havendo mais Vereador ou demais pessoas presentes na assistência querendo manifestar-se, o 

Senhor Presidente agradeceu a presença e explanação feita pela Senhora Secretária, 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. 

Paulo Cesar de Farias                                                      Karin Moroz Cardoso 

Presidente da C.S.A.S                                          Secretária Municipal da Saúde 

 

 

Herculano da Silva                                                  Aline Sleutjes Roberto 

 Secretário da C.S.A.S.                                          Membro ad hoc da C.S.A.S. 

 


