ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

Aos 26 dias do mês de Setembro do ano de 2013, às 21:00 horas nas
dependências da Câmara Municipal de Bariri, no salão nobre "Amélio
Tanganelli", foi realizada a Audiência Pública da Saúde para prestação de
contas do segundo quadrimestre de 2013, conforme lista de presença em
anexo.
A audiência foi conduzida pelo Assessor de Planejamento, Vitorio Dimas
Barsi, onde fora explanado sobre o demonstrativo de Aplicação na Saúde. Dos
recursos próprios em aplicação na Saúde foram empenhados, no período de
Janeiro a Agosto de 2013, o valor de R$ 9.940.000,00 (Nove milhões e
novecentos e quarenta mil reais). Liquidados R$ 8.268.000,00 (Oito milhões e
duzentos e sessenta e oito mil reais) e pagos R$ 8.089.000,00 (Oito milhões e
oitenta e nove mil reais). Sendo assim, investidos 24,05%. Acrescentando
recursos estaduais e federais foram empenhados R$ 13.646.000,00 (Treze
Milhões e seiscentos e quarenta e seis mil reais).
O Diretor da Saúde José Roberto de Lima acompanhou a apresentação
dos dados. Os vereadores Ricardo Prearo e Benedito António Franchini
cobraram maiores investimentos na saúde, e a solução para o problema
frequente de falta de médico na Rede Pública, especialmente no Programa
Saúde da Família (PSF).
O Diretor da Saúde, e a Prefeita Deolinda Maria Antunes Marino
afirmaram que todos os esforços possíveis são colocados em prática para
resolver o problema, que afeta não apenas Bariri, como também municípios de
todo o Estado. Explicou que já foi realizado concurso público para a contratação
de médico, e não houve interessados. Acrescentaram que foi proposto
diminuição da jornada de trabalho de oito horas para quatro horas diárias.

E assim sendo deu encerrada a Audiência Pública da Saúde.
Eu, Dr. José Roberto de Lima, secretariei e digitei esta ata.

Bariri, 26 de setembro de 2013.

José Roberto de Lima
Diretor do Serviço d<

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

Aos 26 dias do mês de Setembro de 2013, as 21:00

horas nas

dependências da Sala de Reuniões do Paço Municipal, situado a Rua
Francisco Munhoz Cegarra, 126, Centro, realizou-se a Audiência Pública da
Saúde referente ao 2- quadrimestre do ano de 2013, contando com a
presença das pessoas abaixo assinados:
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