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COMISSÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, SAÚDE, EDUCAÇÃO,
SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
MERCOSUL-CSMSE
ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA —PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — PCGSUS
1°quadrimestre de 2019 — (janeiro a maio)
LOCAL: PLENÁRIO DA CÃMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
DATA :30/05/2019
Aos trinta dias do mês de maio de 2019, às 14h15min., reuniu-se a Comissão
de Serviços Municipais, Saúde e Educação, com a presença do Ver. Irani
Coelho Fernandes — Vice-Presidente da CSMSE e dos vereadores: Carlos
Delgado. Mano Gás, Suzana Cardoso Alves, Rafael da Silva Alves e
Carmelo Borges Madeira, para a realização da Audiência Pública para
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE —

PCGSUS relativas ao 1° quadrimestre de 2019, estabelecida nos arts. 37 e
38 da Lei Complementar n° 141/2012. Ovice-presidente no comando dos
trabalhos. vereador Irani Coelho Fernandes, abriu a reunião e convidou a
compor a Mesa o Senhor Secretário de Saúde. Celso Hernandes Duarte,
acompanhado dos servidores Luciana Goulart Braseiro e Diego Cantori
Hernandes. Em prosseguimento, over. Irani Coelho Fernandes, agradeceu
a presença dos vereadores e demais convidados que se fizeram presentes,
conforme demonstra a lista de presença, parte integrante da presente ata.
Após, expôs os motivos da presente Audiência. Na continuidade, passou a
palavra ao Secretário para realizar sua exposição. O Secretário de Saúde,
Celso Duarte, fez sua saudação inicial e solicitou para que a servidora
Luciana Brazeiro fizesse a explanação sobre a Gestão do SUS neste 1°
quadrimestre. Na sequência a mesma explanou sobre as dificuldades de
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entrega do relatório com o fechamento do quadrimestre, pois devido a
implantação do novo sistema DIGISUS, que ainda não está totalmente
implementado, não foi possível a consolidação dos relatórios. Após foram
apresentados os dados relativos ao 1° quadrimestre de 2019, mas com o
fechamento dos valores consolidados somente do 1°bimestre de 2019, sendo
que os dados dos demais meses poderão sofrer alterações por não terem
sido ainda fechados. Os vereadores realizaram alguns questionamentos que
foram respondidos pelo Secretário e servidores do Executivo presentes. Após
as manifestações o Secretário. Celso Duarte fez suas considerações finais e
agradecimentos. Dando encerramento a presente audiência, o ver. Irani
Coelho Fernandes, agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a
tratar, lavrou-se a presente ata, que é acompanhada da gravação da presente
audiência. Sala ver. Ramão Barbat Filho, aos trinta dias do mês de maio de
dois mil e dezenove. x.x.x.x.x.(30/05/19)...cas/cmu...x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
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