
Ata da Audiência Pública do setor da Saúde do município de Nova Canaã Paulista 

referente ao 3º (terceiro) quadrimestre de 2017, realizada no dia 27 (vinte e sete), de 

Fevereiro de 2018 (dois mil e oito) as 14:00 (quatorze) horas na Câmara Municipal de 
Nova Canaã Paulista-SP. A Senhora Márcia Maria Alves Cardoso, Coordenadora 

Municipal de Saúde iniciou a audiência agradecendo a presença de todos e destacou a 
finalidade da Audiência Pública que é de cumprir uma exigência do art. 41 da Lei 
Complementar nº 141 de 2012 que revogou a Lei Federal nº 8.689 de 27 de Junho de 
1993, em seguida apresentou a oferta e a produção dos serviços prestados na rede 
assistencial própria no terceiro quadrimestre do ano de 2017, assim como os 

indicadores de saúde da população deste município, apresentou a prestação de contas 
deste período, totalizando as despesas no Exercício 2017 no valor R$ 2.207.109,18 
resultando num percentual de 21JO% de recursos próprios aplicados na saúde, 
cumprindo assim o que a Lei determina. A Senhora Márcia apresentou as planilhas 
especificadas por categoria e fornecedores a todos os presentes, bem como as receitas 

transferidas neste período, esclareceu as dúvidas e sem mais para o momento, 
encerrou a Audiência Pública e eu Queila Francis Martins Albino lavrei a presente ata 

que após lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 
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