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Audiência da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cidadania  para demonstração e
avaliação das contas das receitas  e despesas do Município de Toledo  no segundo

quadrimestre de 2017.  

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 28/09/2017

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 
dezoito horas e trinta minutos, foi aberta no Auditório e Plenário Edílio Ferreira, no
Edifício Güerino Viccari,  sede da Câmara Municipal,  em Toledo, PR, audiência
pública da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cidadania para exposição
pela Secretaria Municipal de Saúde de prestação de contas das ações, receitas e
despesas do setor de saúde de Toledo nos meses de maio, junho, julho e agosto,
correspondentes ao segundo quadrimestre de 2017. A audiência foi  conduzida
pela presidente, Vereadora Olinda Fiorentin, tendo como Secretária interina Marly
Zanete,  fazendo-se  presentes  ainda  os  vereadores  Leandro  Moura,  Marli
Gonçalves Costa, Albino Corazza Neto e depois Edmundo Fernandes, além do
representante do Conselho de Saúde, Genésio De Franceschi, Artulino Hesper,
da Utam, imprensa e assessores da Casa. A audiência atende o que prevê o
artigo 36 da Lei Complementar nº 141, a qual estabelece que o gestor do Sistema
Único  de  Saúde  deve  elaborar  relatório  detalhado  referente  ao  quadrimestre,
contendo,  no  mínimo, as informações sobre  o montante  e fonte  dos recursos
aplicados no período; auditorias realizadas ou em fase de execução no período e
suas recomendações e determinações;  oferta e produção de serviços públicos na
rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com
os  indicadores  de  saúde  da  população  em  seu  âmbito  de  atuação. A   Lei
Complementar  nº  141  prevê  ainda  que  este  relatório  do  gestor  do  SUS será
apresentado “até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência
pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação”. A Presidente, após
solicitar  a  leitura  do  edital  de  convocação  e  demais  correspondências  pela
Secretária interina Marly Zanette concedeu a palavra ao Secretário da Saúde,
Thiago Daross Stefanello. O Secretário expôs os números do quadrimestre e do
período anterior, que apontaram no quadrimestre uma receita total de impostos de
R$  199,96  milhões,  sendo  vinculados  à  saúde  R$  19,06  milhões  e
correspondendo  à  exigência  legal  R$  48,05  milhões,  sendo  empenhados  R$
68,76 milhões, com uma diferença positiva  de R$ 20,71 milhões, correspondendo
a  26,40% das  receitas  próprias  e  transferências.   O Secretário  relatou,  entre
outros pontos, que as  equipes de Saúde da Família credenciadas passaram de
12 para 17, passando a tender bairros como o  Pancera. Também destacou que a
pasta recebeu 24,07% dos recursos no primeiro quadrimestre, o que cumpre de
longe a Constituição, que prevê 15%. Foram   R$ 72,617 milhões de receitas, com
R$ 68 milhões empenhados, relatou, apontando que isto representa R$ 513,85
per capita entre os 133.823 habitantes no segundo quadrimestre, valor que era de
R$ 433 no mesmo período do ano passado, num aumento de 18,4%. Relatou
ainda um  aumento de 127% nas horas extras, mas não somente ao Mini Hospital
ou UPA, mas devido a programas como o Corujão da Saúde, com atendimentos
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noturnos, assim como Sorria Toledo, que não é à noite mas tem profissionais fora
das cargas horárias. Também relatou as presenças na UPA de profissionais de
ortopedia, pediatras e psiquiatras, já que o especialista em saúde mental era uma
necessidade porque médicos tinham dificuldades de lidar com estes pacientes. O
Secretário  disse  que  há  uma  preocupação  com  os  gastos,  mas  não  se  faz
aleatoriamente  e  a  contratação  por  tempo  determinado  foi  2,48%  menor,  na
gratificação 13%, as FGs 45% menor e estagiários 305% menor. A Presidente em
seguida  abriu  a  palavra  aos  vereadores  da  Comissão  de  Saúde,  Seguridade
Social  e Cidadania para comentar a respeito da manifestação do Secretário e
esclarecimentos  e  em  seguida  aos  demais  e  para  o  público  presente.  Na
sequência, nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença
do público, imprensa,  vereadores, especialmente ao Vereador Neudi Mosconi e
servidores até após as vinte e uma horas, com uma abençoada chuva, bem como
o Secretário Tiago, dando por encerrada a audiência, que está registrada no canal
da Câmara no Youtube no link https://www.youtube.com/watch?v=VaWAxeWZajo,
além de sua íntegra em áudio na rede da Casa, sendo lavrada por mim, Paulo
Torres,  a  presente  ata  resumida,  que  segue  assinada  pelos  integrantes  da
Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cidadania.

 OLINDA FIORENTIN         LUÍS FRITZEN       EDMUNDO FERNANDES

                               MARCOS ZANETTI                MARLY ZANETE   
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