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PÚBLICA DA SAÚDE

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezoito horas e trinta
minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Bariri, no salão nobre
"Amélia Tanganelli", situado à Rua Francisco Munhoz Cegarra, n° 126, bairro
Centro, com convocação pública prévia, foi realizada a Audiência Pública da
Saúde para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de dois mil e
dezesseis, em atendimento ao §5°, Art. 36, da Lei Complementar 141/2012. A
audiência contou com a presença da Excelentíssima Senhora Prefeita Deolinda
Maria Antunes Marino; Senhores Vereadores Airton Luís Pegoraro e Wellington
Pollonio Bof; servidores públicos da Prefeitura; imprensa e considerável número
de munícipes, conforme lista de presença anexa. A Audiência foi conduzida pelo
Senhor Dr. Mozart Marciano, Diretor do Serviço de Saúde. O Diretor apresentou
os números referentes a pasta, como já exposto os gastos chegaram a 23,21%
da receita provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais, o que
corresponde

a R$ 5.201.578,42 (despesa

paga), que

representa R$

1.839.215,21 a mais do limite mínimo constitucional (15%). Se agregado os
recursos estaduais e federais, que somam R$ 1.286.069,53, o investimento na
área da saúde atinge R$ 6.487.647,95. Mozart apresentou um quadro (anexo)
demonstrando os valores pagos no primeiro quadrimestre do ano de 2016,
destacando despesas com Folha de Pagamento (R$ 2,682 milhões); despesas
com Convénios (R$ 1,003 milhões); Material de Consumo (R$ 465 mil) e
Serviços (R$ 532 mil). Foi apresentado ainda, pelo Diretor de Serviços as metas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde para vacinação H1N1, que eram de
vacinar 80% de cada seguimento estabelecido. O Diretor mostrou que todos
superaram esta meta, destacando Trabalhadores de Saúde, que atingiu 127,6%;
Puérperas, atingiu 118,4%; Crianças, em 93,5%; entre outras. O Senhor Mozart
Marciano mostrou que, comparado a diversos municípios do estado, Bariri teve
somente 25 casos, informados e investigados, de dengue, índice que pode ser
considerado excelente. Na audiência ainda, o Senhor Doutor comentou sobre o
fenómeno da "judicialização da saúde" expondo que atualmente o município
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possui 158 processos, o que resulta em um gasto médio de R$ 148.807,29 ao
mês. Ele ainda comentou que isso é algo preocupante. Em seguida, colocou a
palavra a disposição dos presentes para demais manifestações. Nada mais
havendo, deu-se por encerrada a Audiência Pública da Saúde, cabendo a mim,
Mozart Marciano, Diretor do Serviço de Saúde, que lavrasse a presente Ata.
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LISTA DE PRESENÇA DE AUDIÊNCIA PUBLICA DA SAÚDE

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezoito horas e
trinta minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Bariri, no salão nobre Amélio
Tanganelli, situado à Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - Centro, realizou-se a
Audiência Pública da Saúde referente ao Primeiro Quadrimestre de 2016, contando com
a presença das pessoas abaixo assinado:
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