
PREFEITURA INVESTIU MAIS DE 135 MILHÕES NA ÁREA DA SAÚDE EM 2017

  

  O secretário de Saúde, Caco Colenci, participou na última sexta-feira (23), na Câmara
Municipal de audiência pública para apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela pasta,
conforme determina a Lei Municipal 12.721.

   

  A audiência foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Júlio Cesar Pereira e
acompanhada pelo presidente da Comissão de Saúde, Lucão Fernandes e pelos vereadores
Paraná Filho, Laíde das Graças Simões, Rodson Magno e Azuaite Martins de França. A
audiência teve como objetivo a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde,
referentes ao 3º quadrimestre de 2017.

   

  Durante a audiência, aberta à população, o secretário municipal de Saúde, Caco Colenci,
expôs balancetes de despesas, mostrou os números de procedimentos médicos como
consultas nas unidades básicas e de saúde da família, atendimento de urgência e emergência,
além dos recursos recebidos pela pasta contendo a fonte dos recursos aplicados no período e
a produção de serviços públicos na rede de saúde do município, na conveniada e contratada.
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  No terceiro quadrimestre, números relativos aos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro, foram realizadas 164.771 consultas em toda a rede de saúde, sendo 16.629 nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e 32.691 nas Unidades de Saúde da Família (USF’s). Na
urgência e emergência foram realizadas 53.663 consultas na UPA da Vila Prado e 23.170 no
SMU da Santa Casa. Já o Centro Municipal de Especialidades (CEME) realizou 27.850
consultas nesse mesmo período.

   

  Nesses últimos quatro meses foram realizadas 2.770 cirurgias, sendo 849 de urgência e
emergência. Procedimentos de alta complexidade foram feitos 21.748, entre eles 765
tomografias, 690 ressonâncias, 259 densitometrias, 9.982 sessões de radioterapia, 2.086
sessões de quimioterapia e 7.204 hemodiálise, entre outros.

   

  Nos últimos quatro meses foram utilizados recursos da ordem de R$ 63.716.542,94, sendo
que R$ 41.083.449,48, ou seja, 64,48% são recursos do próprio município. O Governo do
Estado repassou R$ 630.366,37, 0,99% e o Governo Federal R$ 22.002.727,09, 34,53% do
total.

   

  “No primeiro quadrimestre investimos com recursos do município, chamado Fonte 1, R$
51.965.395,72, no segundo quadrimestre R$ 42.151.886,45, e no terceiro quadrimestre mais
R$ 41.083.449,48, ou seja, um investimento com reursos do município de R$
135.200.731,65.Somente de dívidas herdadas da administração passada pagamos mais de R$
18 milhões ano passado. Mas acreditamos que esse ano vamos atender mais pacientes pela
nossa rede. Já abrimos a UPA do Cidade Aracy e vamos inaugurar novas unidades de saúde
da família, a próxima a ser aberta será no bairro Santa Angelina”, explicou o secretário de
Saúde.
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  O secretário também avaliou a audiência como muito produtiva.“Conseguimos mostrar um
pouco daquilo que estamos fazendo pela cidade na área da saúde”, finalizou.

   

  (26/02/2018)
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