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ATA Nº 3942 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, com início às dezenove 

horas, tendo por local o “Plenário Annildo Becker” da Câmara Municipal de Vereadores desta 

cidade, realizou-se uma SESSÃO PLENÁRIA ESPECIAL, que teve por finalidade realizar Audiência 

Pública, para apreciação e discussão do relatório de gestão da saúde referente ao 2º quadrimestre 

do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois). Estavam presentes os seguintes Vereadores: Gilmar 

Castanho, Marlei Inês Ritterbusch, Alcino Rui Kohlrausch, Salete Maria Damer e Sandra Mary 

Almeida Mattjie do Progressista; Dariano Agostino Guth do MDB, e ausente os Vereadores 

Leonardo André Krindges – PSDB, Maico Roberto Hermes – PDT e Kelvin Luis Schuh – PTB. 

Primeiramente, o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho declarou aberta a presente 

Sessão Plenária Especial, invocando a proteção de Deus. Em seguida, o Presidente registrou a 

presença da Secretária Municipal da Fazenda Senhora Eroni Maier de Andrade e da Secretária 

Municipal da Saúde Senhora Odete Guareschi após cumprimentá-las, convidou-a Secretária 

Municipal da Fazenda Senhora Eroni Maier de Andrade para expor o referido relatório. De uso da 

palavra, a Secretária da Fazenda cumprimentou a todos os Vereadores presentes. De imediato, 

apresentou o Relatório Financeiro de Gestão da Saúde referente ao segundo quadrimestre do 

ano de dois mil e vinte e dois no que se refere à parte financeira, com relação às receitas e 

despesas por Fonte Municipal, Estadual e Federal e dos Recursos Vinculados, no período de 

primeiro de maio a trinta e um de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, com os seguintes 

valores: FONTE MUNICIPAL: saldo em 30/04/2022 no valor de R$ 242.647,84; Receitas no valor 

de R$ 3.336.083,48; Rendimentos no  valor de R$ 4.411,67; Despesas no valor de R$ 

3.446.978,73; Saldo em 31/08/2022 no valor de R$ 136.164,26. FONTE ESTADUAL: Saldo em 

30/04/2022 no valor de R$ 920.647,93; Receitas no valor de R$ 30.201,29; Despesas no valor de 

R$ 408.498,76; Saldo em 31/08/2022 no valor de R$ 791.412,70. FONTE FEDERAL: Saldo em 

30/04/2022 no valor de R$ 1.107.613,08; Receitas no valor de R$ 2.268.138,18; Rendimentos no 

valor de R$ 73.653,86; Despesas no valor de R$ 697.425,63; Saldo em 31/08/2022 no valor de R$ 

2. 751.979,49. Total das receitas e despesas por Fonte Municipal, Estadual e Federal: Saldo em 

30/04/2022 no valor de R$ 2.270.908,85; Receitas no valor de R$ 5.853.274,90; Rendimentos no 

valor de R$ 108.266,82; Despesas no valor de R$ 4.552.894,12; Saldo em 31/08/2022 no valor de 

R$ 3.679.556,45. Após a explanação foi aberto espaço aos Vereadores para questionamentos, 

esclarecendo algumas dúvidas com relação ao Relatório de Gestão da Saúde em apreciação. O 

Vereador Dariano Agostino Guth perguntou como esta os investimentos na farmácia básica, se 

teve algum aporte especial? Se não está faltando nenhum medicamento? Perguntou também 

sobre os recursos que são enviados pelos Deputados, se já foi investido todo recurso destinado 

pelo Deputado Federal Márcio Biolchi? A Secretária da Fazenda senhora Eroni disse que os 

recursos por parte de fonte federal, que é o 4500 que é atenção primaria, no saldo anterior tem 

R$ 957.099,72 sendo que a despesa foi de R$ 525.510,26, destacando que esse recurso é para 

pagamento dos médicos. Com relação a farmácia básica o saldo anterior é de R$ 192.215,91, os 

rendimentos foram de R$ 5.795,53 e uma despesa de R$ 55.538,01 e em 31/08/2022 tem um 
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saldo de R$ 150.082,87. Após, a Secretária da Saúde Senhora Odete Guareschi fez uso da palavra 

para falar sobre a farmácia básica, onde disse que tem conseguido manter os medicamentos, 

porém no mercado há falta de antibióticos. Frisou que hoje aconteceu uma Licitação de alguns 

itens que estavam com dificuldade de comprar e essas empresas que compareceram na Licitação 

elas têm disponibilidade de passar a medicação faltante. Porém, na medida do possível a farmácia 

básica está sendo atendida, ou seja, não está faltando nada.  Concluídas as explanações, foi 

devolvida a palavra ao Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho que agradeceu a 

Secretária da Fazenda Senhora Eroni Maier de Andrade pela explanação e agradeceu a presença 

de todos. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente declarou encerrada a Sessão 

Plenária Especial, agradecendo a proteção de Deus. A Primeira-Secretária determinou que fosse 

lavrada a Ata, que depois de distribuída deverá ser votada e aprovada na Sessão Ordinária 

subsequente a esta, e será assinada pela Primeira-Secretária e pelo Presidente. 

 

Chapada-RS, Plenário Annildo Becker, em 25 de outubro de 2022. 

 

 

                Gilmar Castanho                                           Sandra Mary Almeida Mattjie  

       Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 


