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Ata da Sessão de Audiência Pública para apresentação do 1º Relatório 

Quadrimestral da Secretaria Municipal de Saúde, realizada em 23 de 

junho de 2017.  

  

Aos vinte e três (23) dias do mês de junho de dois mil e dezessete (2017), 

às nove horas e trinta minutos (09h e 30 min.) à hora regimental no prédio 

do Poder Legislativo Municipal, reuniu- se a Câmara de Vereadores, 

juntamente com a Secretária Municipal de Saúde- Suzana de Carvalho 

Lobão, Enf. Rúbia Darlen Machado da Silva Brito- Coordenadora de 

Planejamento da Saúde, o Sr. Penafort- Representante da 4ª Regional de 

Saúde. Também estiveram presentes representante do Conselho Municipal 

de Saúde, pelo CAEE (Centro de Atendimento Educacional Especializado), 

sob a coordenação da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, 

presidida pelo Sr. Vereador Francisco Valécio de Abrantes, tendo como 

relatora a Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério e Membro Sr. 

Vereador Carlos Melo Lima Júnior, para apreciar o RAG (Relatório Anual de 

Gestão) da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2017. 

Os trabalhos foram iniciados pelo Vereador Presidente Sr. Raimundo 

Reginaldo Santana. Declarada aberta a audiência o presidente passou os 

trabalhos para a Comissão supracitada. Uso a palavra o Presidente da 

referida Comissão Sr. Francisco Valécio de Abrantes, seguindo a 

franqueou- a à Secretária Municipal de Saúde Sra. Suzana de Carvalho 

Lobão, que saudando o Sres. e Sras. Edis e aos demais presentes, 

considerou o referido momento um ato detentor de uma extraordinária 

importância na vida dos munícipes, explicou a exigibilidade legal de 

apresentação do Relatório Anual de Gestão da Saúde e que se tratava de 

um dos instrumentos de planejamento estabelecido por portaria do 

Ministério da Saúde utilizado em todas as esferas de gestão do SUS. O 

presente Relatório Anual de Gestão (RAG2017) tem como objetivo avaliar 

as ações desenvolvidas pelas diferentes áreas da Secretaria Municipal de 

Saúde – SMS/Augusto Corrêa, bem como sistematizar as informações 

referentes às receitas e despesas da saúde, em conformidade com as 

prestações de contas apresentadas, discutidas e aprovadas trimestralmente 

no Conselho Municipal de Saúde (CMS), durante o exercício de 2017. O 

RAG 2017 foi elaborado pelo Colegiado Gestor da SMS, responsável pelo 

planejamento, implantação e avaliação das ações realizadas nos serviços 

municipais da saúde e, apresentado, discutido a aprovado pelo CMS. O 

Relatório Anual de Gestão, é o instrumento de planejamento que apresentar 

os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de 
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Saúde, apurados com base no conjunto de ações, metas e indicadores 

desta, e orienta eventuais redirecionamentos que se fizeram necessários ao 

Plano de Saúde e às Programações seguintes. Constitui- se no instrumento 

de comprovação da aplicação dos recursos repassados do Fundo Nacional 

de Saúde para Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Sua elaboração utiliza a ferramenta eletrônica Sistema de Apoio 

ao Relatório Anual de Gestão (SARGSUS), se será utilizado pelos gestores 

municipais de saúde até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução 

financeira. Compreende- se como atualização do SARGSUS o 

preenchimento da totalidade das telas do sistema e o envio eletrônico do 

Relatório Anual de Gestão para apreciação pelo respectivo Conselho 

Municipal de Saúde. Continuando, a Secretária de Saúde, falou do 

Demonstrativo do Montante e Fontes do Recurso aplicado no período. Bem 

como, a execução Orçamentaria – RREO – Demonstrativo da Receita de 

Imposto Liquida e das Despesas próprias com ações e serviços públicos da 

Saúde – Orçamento Fiscal da Seguridade Social, que visa a atender apesar 

das limitações financeiras, humanas, materiais, o máximo possível as 

necessidades da população. Terminada a apresentação do Relatório, a Sra. 

Suzana Lobão retornou a palavra ao Presidente, que deu início à parte da 

audiência destinada às perguntas dirigidas a Secretária Municipal de 

Saúde, inicialmente pelos Vereadores presentes, usaram a palavra os Srs. 

Vereadores- Jamersom Willian Alves, Ivonaldo Barreto, Lilian Reis, Carlos 

Melo, Niaris Nogueira, José Benedito e Raimundo Reginaldo, agradeceram 

a Secretária de Saúde e efetuaram seus questionamentos acerca dos 

problemas enfrentados na área da saúde no Município, bem como, 

solicitaram ao Governo Municipal e Secretaria de Saúde mais empenho e 

iniciativa para assim, mudar esse quadro em seus diversos aspectos, uma 

vez que, saúde é um serviço essencial que deve ser oferecidos às pessoas 

a contento, de acordo a Constituição Federal, por fim, a Secretária de 

Saúde, agradeceu a oportunidade e manifestando- se a disposição de 

todos. Nada mais tendo a registrar, o Sr. Presidente encerrou a audiência 

pública. Salas das sessões da Camara Municipal de Augusto Corrêa, em 23 

de junho de 2017. 


