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  A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no Artigo 36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 

2012, torna público a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando proporcionar a transparência necessária dos montantes e fontes de 

recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços de saúde  prestados pelo Município à população, relativas ao Terceiro 

Quadrimestre de 2021, que ocorrerá no dia 17 de fevereiro de 2022, à partir das 18:30 horas, no plenário da Câmara Municipal de 

Natividade da Serra, situada à Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, convidando os interessados e a população do Município. 

  Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as orientações recomendadas pela Secretaria de Saúde com o 

distanciamento entre os participantes presentes e com as normas de higienização necessárias, além da utilização obrigatória de máscaras.   

  Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar a “Ata de Audiência Pública da Saúde” contendo as principais 

informações sobre os montantes e fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços de saúde, disponibilizados 

previamente nos seguintes sites oficiais: natividadedaserra.sp.gov.br ou camaranatividade.sp.gov.br – onde os interessados poderão, 

durante o horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos portais da Prefeitura Municipal ou da Câmara 

Municipal de Natividade da Serra por intermédio do “e-Sic – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale 

Conosco” e também pelos meios de comunicação oferecidos pela Câmara Municipal. 

Natividade da Serra, 03 de fevereiro de 2022. 

Evail Augusto dos Santos - Prefeito Municipal 
Lincero Aparecido – Presidente do Comus 
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