
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE 

3º QUADRIMESTRE DE 2022 

Aos 31 dias de janeiro de 2023, às 18:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal 

de São Bento do Sapucaí e seus canais de transmissão digital, em presença de pessoas 

convidadas a participar da reunião por afixação de editais nos locais de costume e publicação 

no Diário Oficial do Estado do dia 17/09/2021, Seção I, página 459, foi promovida a Audiência 

Pública, em atendimento ao que dispõe o Art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 

de 2012, com a finalidade de proporcionar a transparência necessária do montante e fontes de 

recursos aplicados no período, bem como a oferta e produção de serviços de saúde prestados 

pelo Município de São Bento do Sapucaí no Terceiro Quadrimestre do exercício de 2022. 

O Vereador Antonio Claudio Domingues abriu a sessão após distribuição de cópias dos 

relatórios aos presentes para que pudessem acompanhar as informações, e anotar o que fosse 

necessário para os questionamentos acaso ocorridos, sendo chamados de Relatório Analítico de 

Produção Ambulatorial, que contém os dados brutos de produção gerados pelos sistemas 

específicos, e de Relatório Sintético de Produção Ambulatorial, que por sua vez contém as 

mesmas informações de forma resumida, classificada e agrupada. 

Foram, então, apresentados aos presentes de forma clara e detalhada todos os 

procedimentos de ações de saúde no exercício e os valores despendidos para os serviços 

colocados à disposição da população de São Bento do Sapucaí, com apresentação de Quadro 

Demonstrativo das Receitas e Despesas.  

Após a explanação e a análise dos demonstrativos, a palavra foi franqueada aos 

presentes, sendo que alguns fizeram uso da mesma, sempre procurando opinar para a melhoria 

dos serviços colocados à disposição da população, tendo sido discutidos: formação de nova 

equipe de ESF, demandas de consultas e exames, vacinação infantil, vacinação de cachorros, 

tendo sido esclarecidos pela Secretária de Saúde, sendo os comentários anotados para futuros 

debates. Ao encerramento da sessão foi lavrada a presente ata, e os presentes assinaram a lista 

de presença ao ato. 


