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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELA DIVISÃO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 
LUZITÂNIA, PARA APRECIAÇÃO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS 
E OPERACIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO TERCEIRO 
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
 
 
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, 
reuniu-se os presentes relacionados e assinados na lista de presença para este fim, na Câmara 
Municipal de Nova Luzitânia, localizada à Rua José da Silva Carvalhaes, 1.767, para tratar da 
Audiência Pública promovida pela Divisão Municipal de Saúde, objetivando a apreciação dos 
relatórios financeiros e operacionais da saúde referente ao terceiro quadrimestre do exercício 
de dois mil e dezessete, dando atendimento ao disposto no artigo 36, da Lei Complementar 
Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Com a presença do Prefeito Municipal, senhor Laerte 
Aparecido Rocha; do Diretor da Divisão Municipal de Saúde, senhor Tiago Vinicius Santiago 
e Marcio Gleiqui dos Santos – controlador interno da Prefeitura Municipal e demais populares 
presentes, sob a presidência do Senhor Prefeito Municipal, deu-se início à sessão. O senhor 
Diretor da Divisão Municipal de Saúde, agradeceu a presença de todos e destacou o trabalho 
desenvolvido pela Divisão de Saúde. Dando sequência o senhor Prefeito Municipal convidou o 
senhor Marcio para apresentar os dados relacionados. De início o senhor Marcio, apresentou os 
relatórios referentes ao quadrimestre especificado, detalhando os números expostos e toda a 
operacionalização do sistema de saúde municipal, das receitas previstas no artigo 198, da 
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 29/2000, nas ações e serviços 
de Saúde, destacando que segundo apurado pelo serviços de contabilidade, o Município 
despendeu o montante de R$ 3.085.202,81 (três milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e dois 
reais e oitenta e um centavos), com despesa liquidada em ações e serviços de saúde. Em 
seguida o senhor Prefeito Municipal, convidou o senhor Diretor de Saúde para esclarecer aos 
presentes os cuidados e quais as ações que estão sendo tomadas pela Divisão para o 
enfrentamento dos problemas relacionados à saúde da população, dando detalhes e explicando 
as ações desenvolvidas pela unidade de saúde do Município.  Dando sequência, o senhor 
Prefeito Municipal, deixou livre a palavra para mais alguém que quisesse fazer uso. Como 
ninguém mais se manifestou, o Senhor Prefeito Municipal novamente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada a presente Audiência Pública. Em seguida foi lavrada a presente ata, 
que após lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes que a subscrevem. 
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