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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO TERCEIRO 

QUADRIMESTRE DE 2018, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO, EM ATENDIMENTO AO 

ART. 36 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141 DE 2012  

 

CONSIDERANDO o cumprimento da legislação em vigor, o Secretário de Saúde do Município de 

São João-PE, Sr. ARZENALDO PAES DE LIRA, convocou Audiência Pública sob o Edital nº 001/2019, 

de 09 de março de 2019, para realização neste dia 20 de março de 2019, a partir das 9 horas até às 

12 horas, no Plenário da Câmara Municipal de São João, “Casa Emídio Correia de Oliveira”, à Rua Cel. 

João Fernandes nº 133, com a finalidade de promover o debate com toda a sociedade, acerca do 

Relatório Anual de Gestão da Secretaria de Saúde (Prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde 

– 3º quadrimestre de 2018). Para tanto, foi encaminhado Ofício-Convite à Câmara Municipal, 

Secretarias Municipais, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco – Inspetoria de Garanhuns, Conselho Municipal de Saúde de São João e, 

afixado cópia do Edital em murais da Sede da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Saúde, além 

de publicação de Convite no blog da Secretaria de Saúde e na página da rede social da Secretaria 

de Saúde (facebook, instagram). Neste dia 20 de março de 2019 às 09 horas, compareceram à sede 

do poder legislativo municipal, sito à Rua Cel. João Fernandes nº 133, no Centro da cidade de São 

João-PE, os Técnicos em Saúde Pública e Sanitarista, Sra. EDLAZY RESENDE REINAUX MAIA, 

Coordenadora de Planejamento e a Enfermeira Sra. SILVIA MAGNA BARBOSA, Coordenadora da 

Atenção Básica da Secretaria de Saúde, para juntas apresentarem aos Excelentíssimos Senhores 

Vereadores e a sociedade em geral, o Relatório de Prestação de Contas do 3º quadrimestre de 2018 

das ações e serviços de saúde da Secretaria de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), em cumprimento 

à Lei Complementar nº 141/2012 de 13/01/2012 e, a Resolução CNS nº 459 de 10/10/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde. Com a presença do Sr. Secretário Municipal de Saúde Arzenaldo Paes 

de Lira e a Presidente do Conselho Municipal de Saúde a Sra. Eulália Cristina Godoy, Conselheiros 

de Saúde, entre outros presentes compareceram a casa legislativa para realização da Audiência que 

contou com a presença dos representantes do poder legislativo para participar da audiência pública. 

Aguardando até às 10h00min e constatando com o comparecimento dos vereadores Heleno Dantas 
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de Lima, Antônio Carlos da Silva, José Elias Sobral Zumba, José Edvaldo da Silva Gonçalves 

representantes daquela casa legislativa, procedemos com a audiência pública considerando a 

população presente. A Audiência foi aberta oficialmente às 10h00min pelo Secretário Municipal de 

Saúde, Sr. Arzenaldo Paes de Lira, que cumprimentou o público presente à Câmara de Vereadores, 

falando da importância do evento e providenciando as assinaturas do público presente, em livro 

próprio de assinaturas para Audiências Públicas convocadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Em 

seguida, franqueou a palavra as técnicas para as mesmas fizessem a apresentação e explanação do 

Relatório Quadrimestral de Gestão do 3º quadrimestre de 2018, referente a Prestação de Contas das 

Ações da Secretaria de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde de São João. A Sra. Edlazy Resende 

Reinaux Maia utilizou de meios eletrônicos para fazer a exposição de slides, cujo conteúdo 

relacionou-se à referida Prestação de Contas. Foi iniciada a apresentação com explanação da Lei 

Complementar 141/2012 que orienta no seu Art. 36 § 5º que o gestor do SUS apresentará, até o final 

dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo 

ente da Federação, este Relatório deverá ser detalhado e referente ao quadrimestre anterior, 

contendo o montante e fonte dos recursos aplicados no período; auditorias realizadas ou em fase 

de execução no período e suas recomendações e determinações e oferta e produção de serviços 

públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os 

indicadores de saúde da população. Baseados no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual 

de Saúde, este relatório vem prestar contas das realizações em saúde no período de setembro a 

dezembro de 2018, mostrando o cumprimento das responsabilidades do município de São João, 

como a análise dos indicadores e a aferição entre compromissos assumidos e aqueles efetivamente 

alcançados lançam as bases para redimensionamento de práticas de gestão e de atenção, em 

conformidade com as aberturas programáticas que dispõe a Gestão em Saúde, expressando as 

responsabilidades assumidas pelo município. Em seguida a enfermeira Sílvia Magna coordenadora 

da Atenção à Saúde falou da situação geral da Atenção no município e novas ações que serão 

implementadas na Programação Anual de Saúde – PAS 2019. Finda esta fase, e seguindo o que 

normatizou o Edital nº 001/2019, passou-se à formulação de perguntas e apontamentos por parte 

do público presente. O Vereador Heleno Dantas fez alguma perguntas com relação aos desafios que 
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a Secretaria de Saúde tem enfrentado para a execução de suas ações, salientou que graças aos 

recursos repassados aplicado de Recursos Próprios (24,80) onde o limite Constitucional é de 15%, é 

que se pode ver as ações de melhorias que vem sendo implantadas na saúde no município de São 

João, Em resposta, o Sra. Edlazy Resende informou que os desafios são de ordem financeira e de 

ações planejadas na gestão municipal quando da formulação do Plano Municipal de Saúde de 2018-

2021, mas, que terá como carro chefe as necessidades de saúde da população em ações, diretrizes 

e metas que possam atender com eficácia e eficiência aos munícipes em suas necessidades de 

promoção da saúde, prevenção de doenças e o cuidado continuado. Nesse momento, não havendo 

mais pedido de uso da palavra pelos participantes, o Secretário Municipal de Saúde falou das 

condições financeiras da secretaria com suas dificuldades.  Fez agradecimentos aos vereadores 

presentes, na disponibilização do espaço e participação na reunião, bem como aos demais presentes, 

pelo interesse em acompanhar de perto a prestação de contas das ações de saúde realizadas no 

período e a aplicação dos recursos financeiros, deu por encerrada a Audiência Pública deste dia.  Este 

Relatório será anexado a frequência de presença à Audiência Pública. São João-PE, 20 de março de 

2019. 

São João-PE, 20 de março de 2019. 

 

 

 

EDLAZY RESENDE REINAUX MAIA 

Sanitarista  

Enfª SILVIA MAGNA BARBOSA 

Coordenador de Atenção Básica 
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