
Ata da Audiência Pública das Ações de Saúde referente ao 3º trimestre de 2010 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, realizou-se nas 1 
dependências da Câmara Municipal, situada à Rua Sargento José Lourenço, número cento e 2 
noventa, a Audiência Pública de Prestação de Contas da Saúde, em cumprimento do artigo 3 
doze da Lei Federal oito mil seiscentos e oitenta e nove de mil novecentos e noventa e três, 4 
referente ao terceiro trimestre do ano de dois mil e dez. Apresentada a prestação de contas 5 
contendo demonstrações financeiras de produção qualitativa e quantitativa dos meses de 6 
julho, agosto e setembro de dois mil e dez, publicada no Diário Oficial do Estado, volume cento 7 
e vinte, número duzentos e dez de seis de novembro de dois mil e dez, página cento e noventa 8 
e quatro, afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São 9 
Bento do Sapucaí. Iniciando as apresentações pela Secretária de Saúde e Saneamento e 10 
Assistência Social Adriana Cristina Argeu, o percentual dos recursos aplicados na saúde até o 11 
terceiro trimestre foi de dezenove vírgula oitenta e cinco por cento. Foi explicado aos 12 
presentes sobre a taxa de mortalidade infantil referente ao ano de dois mil e nove e sobre a 13 
invasão que São Bento sofre dos municípios vizinhos, explicado também sobre as taxas 14 
percentuais do IBGE – instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – de crescimento 15 
populacional, as complicações dos falsos endereços dados pelo usuário e o que pode acarretar 16 
para o município. A senhora Adriana Cristina Argeu explicou sobre o cancelamento da vacina 17 
anti rábica em todo o Brasil, pois apresentou muitos eventos adversos, inclusive óbito, e não 18 
há data prevista para acontecer; mencionado sobre a utilização da casa onde está funcionando 19 
o Viva Leite e Central de Vagas, explicado sobre a ampliação e reforma do Centro de Saúde 20 
“Dr. Vitor Monteiro III”, relatado sobre o atendimento rural , médico e dentista, nos bairros 21 
José da Rosa, Baú e Torto e a Campanha Fique Sabendo, sobre a ampliação do Diagnóstico 22 
Precoce do HIV, que vai até o dia 1º de Dezembro, dia Mundial contra a Aids.  Nada mais para 23 
tratar, esclarecer e expor deu-se por encerrada a reunião. 24 
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