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SECRETARIA DE SAÚDE

GERAL

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Secretaria de Saúde, em cumprimento ao que determina o § 5º do artigo 36 da Lei Complementar n.º 141, de 13 de 
janeiro de 2012, COMUNICA às entidades civis organizadas, os Vereadores, o Conselho Municipal de Saúde e a 
população em geral, que realizará a AUDIÊNCIA PÚBLICA, no auditório da Câmara Municipal, a partir das 18:00 
horas do dia 24/05/2021, com o objetivo de  apresentação e discussão de relatório detalhado da prestação de contas do 
1º quadrimestre de 2021 da Saúde.

Por força das medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus) e nos termos da Portaria n.º 11, 
de 30 de abril de 2021, a audiência será realizada de forma presencial, no tocante aos vereadores, servidores do 
Legislativo e Executivo, convocados ou convidados, e a imprensa devidamente inscrita. 

Como canal de participação popular, as pessoas que desejarem poderão apresentar questionamentos ou tirar dúvidas 
atinentes a prestação de contas, durante a audiência, através do WhatsApp (14) 98105-1940 e do chat da transmissão, 
ou enviar de forma antecipada sua dúvida ou questionamento para o e-mail: legislativo@camaralencois.sp.gov.br, até às 
17h do dia da audiência. A audiência será transmitida ao vivo no canal da Câmara Municipal de Lençóis Paulista no 
Youtube, no seguinte endereço eletrônico: https://youtu.be/CbSlOhIu3FU. 

Os documentos e informações a serem apresentados e discutidos serão, assim que recebidos da Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista, disponibilizados no endereço eletrônico https://bit.ly/33kLOJ8, na opção correspondente a presente 
audiência. 

Lençóis Paulista, 20 de maio de 2021. 
 

Ricardo Conti Barbeiro
Secretário de Saúde

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista, Ricardo Conti Barbeiro, convoca os Conselheiros 
para Reunião do Conselho, que será realizada na na próxima 3ª feira, dia 25 de maio de 2021.
Conselho Municipal de Saúde de Lençóis Paulista
Data: 25/05/2021
Horário: 10:00hs
Local: Auditório da Câmara Municipal de Lençóis Paulista

Lençóis Paulista, 20 de maio de 2021. 
 

Ricardo Conti Barbeiro
Presidente

Conselho Municipal de Saúde
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