
ATA DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

GESTÃO DA SAUDE REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021 DO 

MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI – PI  

Aos quinze dias do mês de junho de  2022, com inicio às nove horas, na 

sede da Câmara Municipal de Patos do Piauí, estiveram presentes 

representantes do Conselho Municipal de Saúde, Sec. Municipal de Saúde, 

Prefeito Municipal, vereadores e membros da sociedade devidamente 

relacionados em lista de presença, em anexo, para realização de Audiência 

Pública do Relatório de Gestão da Saúde referente ao 3º Quadrimestre de 

2021. O Edital para realização audiência foi publicado no Diário Oficial do 

Municípios, Edição IVDXCV, de 15/06/2021, sendo enviados convites à 

Câmara Municipal, Entidades de Classe e comunidade em geral, afim de 

participarem da apresentação do Relatório de Gestão referente ao 3º 

Quadrimestre de 2021. O Sr. Francisco Neto, Contador, deu abertura a 

audiência, com a finalidade de apresentar os recursos recebidos e os 

gastos efetuados pela Saúde no município de Patos do Piauí – PI, no 

período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, onde os 

dados apresentados no período foram: Receitas R$ 5.217.022,31, 

Despesas R$ 4.771.045,48, Superávit R$ 445.976,83. Aproveitou-se a 

oportunidade para expor também que o município investiu no exercício 

com saúde a importância de R$ 2.299.500,22, onde deste valor foi 

atingido o percentual de 20,82% da receita efetiva do município de gastos 

com saúde.  Foi, apresentado, pelo senhor Kainã Mendes, assessor da Sec. 

Mun. De Saúde, os serviços ofertados pelo município no período citado: 

Atenção Básica ( atendimento, produção ambulatorial, exames 

complementares, encaminhamentos), Atendimento de média e Alta 

Complexidade, Adesões a Programa da Atenção Básica e Mobilizações 

realizadas. Os participantes acompanharam as explanações dos dados 

acima, sendo facultado a palavra a participantes, onde a Sra. Maria  

Auzeni, Sec. Mun. de Saude, o Prefeito Municipal Joaquim Neto,  

vereadores Wilson e Sarrika,  bem como outros participantes contribuíram 

com debate sobre a saúde deste município. Nada mais havendo a ser 

informado, foi encerrada a audiência, e lavrada a presente ata à qual 

anexamos lista de presença. 




