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ATA DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, VISANDO 

APRESENTAR, AVALIAR E DISCUTIR, AS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NO 2º QUADRIMESTRE 

DE 2018, DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS E DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO NA AREA 

DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CATIGUÁ. 

 

 
Aos (26) vinte e seis dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito , na sede da câmara municipal de 

CATIGUA, sito a avenida Manoel Simeão Rodrigues, 320, às 9:00 horas realizou-se a audiência   mencionada no 

título, em cumprimento as instruções do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A Senhora secretária Municipal de Saúde, Rosa Marina Correa, abriu oficialmente a 

sessão de audiência publica, bem como, desenvolver os trabalhos da pauta. Informou, que a referida Audiência 

Pública tem por objetivo, avaliação, do cumprimento das metas de ações de Saúde Publica, desenvolvidas pelo 

município no 1º quadrimestre de 2018, conforme as exigências legais. Composta a Mesa pelas autoridades e 

técnicos presentes, a Senhora Rosa, secretária  Municipal de Saúde Municipal agradece a presença de todos, 

dizendo ser um grande momento dedicado à população e autoridades, onde é concedida a todos, a ampla 

oportunidade de participar dos assuntos ligados ás ações de saúde publica  do município, Em seguida, o 

Coordenador faz a leitura  do Convite que fora  publicado no JORNAL O REGIONAL, no dia 12 do mês de 

setembro de 2018,  em cumprimento ao disposto na seção IV, artigo 5º, parágrafo único da instrução 02 do 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, I) -Apresentação e discussão e avaliação das ações 

publicas  de saúde desenvolvida pelo município, referente ao 2º quadrimestre de 2018, conforme segue: 

administração de medicamentos – CS 2689 , administração de medicamentos - ESF 394, aferição de PA - CS 

3587, aferição de PA - ESF 1541, atendimento domiciliar - nível médio - CS 485, atendimento domiciliar - nível 

médio - ESF 384, atendimento de fisioterapia 2433, atendimento urgência na AB – observação 8 horas - CS 425, 

atendimento urgência na AB c/ remoção – CS 17, atividade educativa – nível médio – CS 114, atividade 

educativa – nível médio -  ESF 34, coleta de exames citopatológicos – CS 294, coleta de exames citopatológicos 

– ESF 79, coleta triagem neonatal – CS 23, , consulta clinica básica – CS 9154, consulta clinica básica – ESF 

1494, consulta ginecologia – CS 386, consulta mastologista – CS 86, consulta pediatria – CS 379, consulta pré-

natal – CS 147, consulta puerperal – CS 51, consulta psquiatria – CS 237, consulta urologia – CS 94, 

consulta/atendimento enfermeiro CS - 1142 consulta/atendimento domiciliar – enfermeiro CS- 454,  

consulta/atendimento enfermeiro - ESF 71, consulta/atendimento fonoaudiologia – CS 199, consulta/atendimento 

odontologia- CS, 1274,  consulta/atendimento odontologia -  ESF 1349, consulta/atendimento psicologia CS 297, 

curativos CS -  1284, curativos ESF - 356, eletrocardiograma CS - 88, exames laboratoriais 1708, inalação – CS 

721, inalação – ESF 218, procedimentos coletivos CS -  682, puericultura 76,  retirada de corpo estranho CS -  

19, retirada de pontos CS - 28, retirada de pontos ESF - 18,  teste glicemia CS - 1422 , teste de glicemia ESF - 

492,  vacina - CS 1124, vacina,  visita domiciliar ACS 4297, visita domiciliar nível médio ESF – 257, visita 

domiciliar nível superior - ESF  251. 
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Terminando a explanação quanto aos resultados alcançados se coloca a disposição da população para maiores 

explicações, perguntas ou dúvidas, não havendo nenhuma manifestação a Sra. Rosa agradece a presença de 

todos presentes,  e nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião às  dez horas e trinta  minutos, solicitando a 

mim, Jaqueline Fernandes,  que lavrasse a presente ata, a qual lida e aprovada é assinada sem debates ou 

protestos, por mim, pelo Sa. Rosa Marina Correa, Secretária de Saúde de Catiguá e todos presentes.  

 

                           Catiguá, aos 26 dias do setembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

                                    

 

 

 

                                      

Rosa Marina Correa                                                                       Junior Cesar Federici 
   
          Secretária Municipal de Saúde                                                                            Secretário 

                                                                                           

 

 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Saúde 
 
 

Nome  Assinatura 

  

  

  

  

  

  

  

  



CONSELHO MUNICIPAL DE CATIGUÁ 
AV. HOMERO ARAUJO, 196 – CATIGUÁ – SP CEP-15870-000 

CNPJ-45.124.344/0001-40  - FONE- 17 – 3564.1298 
Email:  cscatigua@bol.com.br 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
 

 


