
 

 

 
Ata da Audiência Pública na área de saúde, referente ao Terceiro 

Quadrimestre do exercício de 2016 do Município de Capanema-
Paraná 

 
 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito 
horas e quinze minutos, no Auditório da Câmara Municipal, reuniram-se os 

Vereadores Municipais, conselheiros de saúde, convidados e munícipes em 
geral, para acompanhar a realização da Audiência Pública referente ao 

Terceiro Quadrimestre do exercício de 2016 da área de Saúde, conforme 

Edital de Chamamento publicado no Órgão Oficial do Município o Jornal 
DIOEMS-Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná, com base na 

exigência da Lei Complementar nº 141/2012. O Contador da Prefeitura 
Municipal de Capanema, o Sr. Cleomar Walter fez as explanações, iniciando 

pela apresentação do balancete da área de saúde, referente ao Terceiro 
Quadrimestre do ano de 2016, demonstrando os valores recebidos pelos 

programas e convênios do Governo Federal e Estadual no total acumulado de 
R$ 4.995.402,98 e a despesa total liquidada no valor de R$ 12.250.948,38. 

Os gastos com recursos próprios em saúde estão atingindo o percentual de 
19,47%, portanto, acima dos 15% exigidos pela legislação. O Vereador 

Edson Wilmsen argumentou em intensificar campanhas de prevenção e 
também um maior acompanhamento dos vereadores na gestão e controle 

dos gastos com a saúde pública do município, pois analisando os balancetes 
apresentados pelo Contador, aparentemente está muito elevada as despesas 

com combustíveis, manutenção dos veículos, medicamentos, serviços 

médicos hospitalares prestados por terceiros, passagens a centros maiores, 
entre outros. Não só os Vereadores, mas também o público em geral 

solicitaram um acompanhamento quando da renovação do contrato com o 
Hospital Sudoeste Ltda, sendo que o mesmo recebe dos cofres públicos do 

Município o valor mensal de R$ 90.000,00 para complementação dos 
serviços de atendimento médico de urgências e emergências não atendidas 

pelo Centro de Saúde Municipal. Após diversos debates e outros 
questionamentos, encerrou-se a apresentação do exercício de 2016, onde foi 

lavrada a ata e depois de aprovada vai assinada pelos presentes. 


