


Ata 165/2020 

  No dia 20/02/2020, nas dependências da câmara municipal dos veradores do municipio de Cunhatai, 

aconteceu a audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais da prefeitura municipal de 

Cunhatai e da secretaria municicipal de saúde. Estavam presentes os conselheiros municipais de saúde: 

Grazieli Kuhn, Cristina Pereira, Giannina Weber, Joiceline Sausen, Margarete Bildauer, Marcia Mann, Maria 

Persch, Lucia Werlang, Vilson Sausen, Odair Frey, Elcio de Castro, Fabiane Kunzler e Debora Hansen. A 

presidente do conselho Maiara Ritt Souto não pode estar presente por problemas de saúde mas fora 

representada pela vice presidente Grazieli Kuhn. Estavam também os secretários municipais de saúde e 

educação, responsável do controle interno Iedo Zortea, contador Leomiro Hoss, prefeito municipal Luciano 

Franz e algumas pessoas da comunidade. Primeiramente o prefeito municipal Luciano cumprimentou a 

todos, justificou a ausência dos secretários da agricultura e da infra estrutura. O contador Leomiro Hoss 

apresentou os dados das contas públicas da prefeitura municipal de Cunhatai SC. As despesas/receitas 

realizadas de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 foram de (R$ 13.248.461,81) Treze milhões, duzentos e 

quarenta e oito mil, quatrossentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavo. O prefeito municipal fez 

uma avaliação do ano de 2019, que fora um bom ano, o municipio esta crescendo, aumentando a 

arrecadação. Que 60% da arrecadação vem da suinocultura e 18% da produção leiteira. Em seguida Leomiro 

apresentou a prestação de contas da secretaria municipal de saúde referente ao 3º quadrimestre de 2019. 

O total de despesas foram de (R$ 3.167.308,50) três milhões, cento e sessenta e sete mil, tresentos e oito 

reais e cinquenta centavos. Sendo aplicado 16,44% do total da arrecadação municipal. Leomiro mostrou o 

relatório das despesas, entre elas: despesas pessoais, vencimentos, combustiveis, medicamentos, materiais 

ambulatoriais e odontológicos, concórcios públicos entre outros. O conselho municipal de saúde, diante dos 

documentos apresentados, aprovou por unanimidade o relatório detalhado relativo ao Terceiro 

Quadrimestre do exercicio 2019 referente as despesas com a saúde no municipio, pela gestão municipal de 

saúde. A presidente do conselho Maiara Ritt Souto, como não pode estar presente na reunião, teve acesso 

aos documentos posteriomente e o contador Leomiro Hoss lhe sanou algumas dúvidas, desta forma ela 

também aprovou o relatório das despesas. A secretária de saúde Debora Hansen fez uma avaliação do ano 

de 2019, que teve muitas conquistas. Que a obra de ampliação e melhoria da estrutura da secretaria de 

saúde está sendo realizada, que falta alguns detalhes como a finalização do projeto de para-raio. Débora faz 

uma observação que os gastos com os medicamentos diminuiu e que todos os municipes tem direito iguais 

frente as aquisições destes. Giannina Weber, fiscal de saúde e saneamento fez uma breve explanação de 

como será o novo financiamento do SUS a partir do ano 2020. Da importância dos registros das produções 

pelos profissionais de saúde nos programas, para que venham os recursos financeiros necessários. Em 

seguida fora realizada a reunião do conselho municipal de saúde com a avaliação de alguns pedidos de 

auxilio. Quem presidiu a reunião foi Cristina Pereira. Primeiro fora avaliado uma nota fiscal de CELIA 

TEREZINHA KERKHOVEN KERKHOFF (nº 451 de 10/12/2019), referente a aquisição de medicamento 

prescrito por profissional do SUS, no valor de R$ 150,00 Autorizado em 100%. Cupons fiscais de NEUSA 

MOHR (datas de 08/10/2019, 05/11/2019, 05/11/2019 e 04/12/2019), referente a aquisição de 

medicamentos prescritos por profissionais do SUS e do consórcio AMERIOS, totalizando: R$ 359,74. 

Auxiliado em 100%. Notas fiscais de ALICE DIEL, mas os medicamentos são para os esposo ALCIDO DIEL (nº 

441 de 07/11/2019, nº 457 de 27/12/2019 e nº 496 de 20/02/2020) referente a medicamentos prescritos 

por profissionais do SUS. Totalizando R$ 250,00. Auxiliado em 100%. Todos estes medicamentos foram 

inclusos nas compras da farmácia da UBS e alguns serão disponibilizados pelo estado. Não havendo mais 

nada a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião e prestação de contas e redigida a presente ata por mim 

Cristina Muller Pereira. 




