ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA,
DA 12ª LEGISLATURA, EM 15 DE MARÇO DE 2016.
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis,
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 Josué da Rosa
Francischetti para apresentação do Relatório de Gestão da
Secretaria de Saúde, referente ao 3º 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 3º Quadrimestre de 2015, e para isso, convidou a
Senhora Luciana de Franco Linden, representando a Secretária
Municipal de Saúde, para compor a Mesa e dar início à
apresentação do relatório. Inicialmente, a Senhora Luciana
informou que nesse quadrimestre houve uma receita municipal
aplicada em saúde de aproximadamente 19% (dezenove por cento).
A receita total foi de R$ 6.031.043,87 (seis milhões, trinta e
um mil, quarenta e três reais e oitenta e sete centavos). A
despesa total foi de R$ 5.993.532,46 (cinco milhões, novecentos
e noventa e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e
quarenta e seis centavos). Após a explanação inicial dos
resultados, o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
abriu espaço para questionamentos dos vereadores e munícipes
presentes. O Vereador Neimar Luiz Parreira fez elogios à
Diretoria do Hospital Bom Pastor e à atual gestão municipal
pelas atitudes que tomaram para manter o bom funcionamento da
entidade, diante dos vários problemas financeiros pelos quais o
país vem passando. O Vereador Josué da Rosa Francischetti
solicitou esclarecimentos sobre projetos que a Secretaria da
Saúde
está
desenvolvendo
para
prevenção
dos
mosquitos
causadores de doenças e sobre convocação de agentes de saúde
para a realização desses trabalhos. O vereador Sergio Trombetta
parabenizou o “Movimento Desapega”, realizado pela Secretaria
da Saúde, e frisou a importância de projetos assim pelo seu
caráter pedagógico. Esclarecidas as dúvidas, a senhora Luciana
fez as considerações finais do relatório apresentado na noite.
Finalizados os debates e não havendo mais manifestações, o
Presidente Josué 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 Josué da Rosa Francischetti – Presidente
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