ATA DA 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA,
DA 12ª LEGISLATURA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 2015.
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e
quinze, às dezoito horas, na sede do Legislativo Municipal
de Igrejinha, reuniu-se a Comissão de Constituição e
Justiça em Audiência Pública, sob a Presidência do
Vereador Carlos Rivelino Karloh para apresentação do
Relatório de Gestão da Secretaria de Saúde, referente ao
2º Quadrimestre de 2015. Inicialmente, o Presidente
salientou que a Câmara de Vereadores, cumprindo o que
determina o Par. 4º do Art. 9º da Lei de Responsabilidade
Fiscal, realiza esta audiência pública para demonstrar à
comunidade e aos Vereadores o Relatório de Gestão do 2º
Quadrimestre de 2015, e para isso, convidou a Secretária
Municipal de Saúde, senhora Realda Simone do Amaral para
compor a Mesa e dar início à apresentação do relatório.
Inicialmente, a Senhora Realda Simone do Amaral informou
que nesse quadrimestre houve uma receita municipal
aplicada em saúde de 20,55% (vinte, cinquenta e cinco por
cento). A receita total foi de R$ 5.787.079,41 (cinco
milhões, setecentos e oitenta e sete mil, setenta e nove
reais e quarenta e um centavos). A despesa total foi de R$
5.668.702,95 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito
mil, setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos).
Havia um saldo em trinta de abril de dois mil e quinze de
R$ 2.677.134,28 (dois milhões, seiscentos e setenta e sete
mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e oito
centavos). E que o saldo em trinta e um de agosto de dois
mil e quinze ficou em R$ 2.874.916,79 (dois milhões,
oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e dezesseis
reais e setenta e nove centavos). Após a explanação
inicial feita pela Senhora Realda Simone do Amaral, o
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Vereador
Carlos Rivelino Karloh, abriu espaço para questionamentos
dos vereadores e munícipes presentes. Esclarecidas as
dúvidas, a senhora Realda Simone do Amaral fez as
considerações finais do relatório apresentado na noite.
Finalizados os debates e não havendo mais manifestações, o
Presidente Carlos Rivelino Karloh agradeceu a participação
e o envolvimento de todos os presentes, renovando o
convite para que participassem dos demais trabalhos da
Câmara de Vereadores, tanto no acompanhamento das Reuniões
Ordinárias, como em torno das audiências públicas. Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a Audiência Pública e a
presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada
pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça.*******
Vereador Carlos Rivelino Karloh – relator

