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Conselho Municipal de Saúde de Tremembé

Praça da República, n® 361 Centro - Tremembé -SP CEP: 12.120-000

Telefone (12) 3607-1042 e-mail: comus@tremembe.sp.gov.br

ATA DE REUNIÃO N®88/2020

Data: 27/02/2020 Horário; Das 15h às 17h
Locai: Sala de Reuniões/ Centro de Saúde de Tremembé
Presentes: Lista de presença anexa.

Pauta:

1-Apresentação apreciação e aprovação do balancete financeiro e o
relatório da oferta é produção de serviços na rede assistência! pró
pria e contratada, referente ao 3° Quadrimestre de 2020.
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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às
quinze horas, na Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde, sede deste
Conselho Municipal de Saúde, localizado no Centro de Saúde de
Tremembé, foi realizada Reunião Ordinária. Presentes: Fabrício
Grasnele Galvão Velasco, Eliana Maria Sales de Toledo, Lucila de
Medeiros Silva, Rosana Ribeiro de Andrade Lima, Claudia Lacerda
Gatti, Padre Gilson Paulino Júnior, Juliana Rodrigues Luiz Duarte,
Sérgio Henrique Muzetti, Airton Mateus dos Santos, Daniel Domingues
Ribeiro. Ausentes: Fernanda de Andrade Lima e Silva, Ariane Ortiz
Prieto, Roberto Toledo Alves. A reunião teve inicio com saudações da
presidente a qual da às boas vindas aos conselheiros. Apresenta a ata e
a seguir passa a palavra ao Secretário de Saúde, o qual fará a
apresentação: 1-Apresentação, apreciação e aprovação do balancete
financeiro e o relatório da oferta e produção de serviços na rede
assistência! própria e contratada, referente ao 3® Quadrimestre de
2019: O Secretario de Saúde, apresenta os dados do terceiro
quadrimestre de 2019 com receita de R$ 12.515.613,74 (Doze milhões,
quinhentos e quinze mil, seiscentos e treze reais e setenta e quatro j
centavos), tendo como saldo anterior no valor de R$ 1.833.848,22^
(Hum milhão, oitocentos e trinta e três mil, oitocentos de quarenta e
oito reais e vinte e dois centavos), tendo recebido no período o valor de
R$ 5.007.387, 38 (Cinco milhões, sete mil, trezentos e oitenta e sete
reais e trinta e oito centavos), como fonte de recurso 02 e 05, estadual e
federal respectivamente. Tendo como recurso fonte 01 recurso
municipal o valor de R$ 5.674.378,14 (Cinco milhões, seiscentos e
setenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e quatorze
centavos), os quais fazem parte do período. A Senhora Eliana Maria
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salienta que esta é a ultima prestação de contas neste formato, as
próximas prestações serão feitas pelo DIGISUS. O Senhor Secretário
de Saúde faz seus agradecimentos aos conselheiros e nos informa que
estará se retirando de suas atribuições como secretário e voltando ao
seu mandado de vereador, informando também que não estará presente
na próxima reunião deste conselho, sendo sua vaga preenchida por sua
suplente Eliana Maria Sales de Toledo. Eu, Juliana Rodrigues Luiz
Duarte, secretária, lavrei a presente ata, a ̂ al segue devidamente
assinada por todos os membros presentes. Trémembé, 27 de fevereiro
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Horário Real

Início: I5h
Término: 17h

Data: 27/02/2020
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