
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PEL
MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CÂMARA MUNICIPAL
LUZITÂNIA, PARA APRECIAÇÃO DOS RELATÓRIOS FI
E OPERACIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E DEZ

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dez
trinta minutos, reuniu-se os presentes relacionados e assinados na lista de pres
fim, na Câmara Municipal de Nova Luzitânia, localizada à Rua José da Silv
1.767, para tratar da Audiência Pública promovida pela Divisão Municip
objetivando a apreciação dos relatórios financeiros e operacionais da saúde
primeiro quadrimestre do exercício de dois mil e dezessete, dando atendimento ao
artigo 36, da Lei Complementar Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012. Com a
Prefeito Municipal, senhor Laerte Aparecido Rocha; do Diretor Municipal de Sa
Leonardo Lopes Bonfim; do senhor Agemyr Aparecido Pereira, Assessor de Plan
Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia e demais populares presente, sob a pre
Senhor Prefeito Municipal, deu-se início à sessão. Registre-se o compareci
vereadores: Caique P. Filó de Almeida e Meire Rose Nascimento. O senhor Diretor
Municipal de Saúde, agradeceu a presença de todos e destacou o trabalho desenv
Divisão de Saúde. Dando sequência o senhor Prefeito Municipal convidou o senh
para apresentar os dados relacionados. De início o senhor Agemyr, apresentou o
referentes ao quadrimestre especificado, detalhando os números expostos
operacionalização do sistema de saúde municipal, das receitas previstas no arti
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n° 29/2000, nas ações
de Saúde, destacando que segundo apurado pelo serviços de contabilidade, 0</.

despendeu o montante de R$ 866.343,40 (oitocentos e sessenta e seis mil, trezentosáreri.t~
e três reais e quarenta centavos), com despesa liquidada em ações e serviços de sau~:Ein
seguida o senhor Prefeito Municipal, convidou o senhor Diretor de Saúde para escrbêrábs
presentes os cuidados e quais as ações que estão sendo tomadas pela Divis a o
enfrentamento dos problemas relacionados à saúde da população, dando detalhes e rido·'
as ações desenvolvidas pela unidade de saúde do Município. Dando sequênci .." .....,_.. 01'

Prefeito Municipal, deixou livre a palavra para mais alguém que quisesse fazer uS9;.Gomb
ninguém mais se mani s , o Senhor Prefeito Municipal nov mente agradeceu a presehçade. -
todos e declarou ence ra resente Audiência Pública. Em s g ida foi lavrada a presêiÚe..ata,. - ..

que após lida e acha a c e, foi aprovada Relos presentes q su s revemo
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