
 Ata de Audiência Publica Realizada no dia vinte e sete de julho de 

dois mil e onze, as dezenove horas nas dependências da câmara municipal , 

situado a rua sargento José Lourenço, Numero cento e oitenta, digo noventa 

na cidade de São Bento do Sapucaí, com a finalidade de atender o artigo da 

lei federal n° 8689/93, referente ao primeiro trimestre do ano de dois mil e 

onze, apresentada a prestação de contas contando demonstração financeira 

de janeiro, fevereiro e março, foi questionado pelos vereadores José Donati 

Nunes, Altino de Paula Salgado, Claudemir sobre o funcionamento da 

insulina para os diabéticos: O vereador José Donati Nunes sugeriu que 

estes remédios sejam entregue nas casas. Os vereadores solicitaram, digo 

perguntaram sobre a possibilidade de implantar o PSF no município. Foi 

esclarecido o numero habitantes e que teria que implantar no município 04 

(quatro) equipes mais o custo é alto e a saúde não tem como, pois não 

temos recurso, sendo assim eles sugeriam implantar uma equipe com um 

clinico, um enfermeiro e um agente comunitário de cada bairro para 

diminuir a demanda no centro de saúde, Comentei com os membros 

presentes que já levei ao conhecimento do prefeito a necessidade de 

implantar pelo menos uma equipe. Entre a pauta da reunião foi questionado 

pelos vereadores: O problema do cemitério que tem que ser comprado um 

terreno para poder atender a necessidade do município, cobraram também 

atitudes quanto aos cães que estão soltos pela rua e que os responsáveis não 

tomam providencias e cada vez fica mais difícil, pediram informações 

sobre o atendimento de médicos e dentistas, estamos fazendo o possível. A 

marcação de exames no laboratório do município estão sendo agendados 

dentro do mês e o de urgência no dia que estiver precisando mesmo que 

ultrapassem a cota e os exame que o SUS não cobre passam por uma 

avaliação com a assistente social e se for necessário contarmos com a  

ajuda do prefeito e isso também acontece com os exames fora do município 

quando não conseguirmos vaga e tem que pagar a metade também 



contarmos com  o Sr. Prefeito. E para encerrar a Reunião informamos o 

índice aplicado na saúde no 1º trimestre o valor de R$ 416.257,78 , pago 

R$ 377.011,96 e o acumulado liquidado é 416.257,78 e o pago 377.011,96 

e com um percentual de 12,28% liquidado, 11,12% pago e acumulado 

liquidado 12,28% e 11,12% pago conforme consta na audiência publica, 

sem mais anda a tratar por mim lavrada nos atos dessa ata, assino e encerro 

para mim Ângela Maria Azeredo Machado. 

   
                                                                 


