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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE MIRASSOL CONSTITUÍDO PARA O BIÊNIO DOS ANOS DE 2017/2018, 

realizada no dia vinte e sete do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete. Aos vinte 

e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 14:30 horas, na sala de 

Reunião da Vila Vicentina, situada nesta cidade, na rua São Vicente de Paulo, nº 25-90, 

no bairro Nossa Senhora Aparecida,  abrindo os trabalhos e na presença de todos os 

Conselheiros nomeados nos termos do Decreto Municipal nº 5.334/2017, que assinaram a 

lista de presença própria, deu-se inicio a reunião ordinária com os Conselheiros presentes, 

convocada pelo Presidente deste Conselho, verificado o quorum regular, com a presença 

dos Conselheiros aptos a votarem e a serem votados, foram instalados os trabalhos em 

segunda convocação, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente e a redação desta ata 

foi destinada ao 1º Secretario, apresentada a ordem do dia, foram submetidas à 

deliberações as seguintes questões: a) inicialmente, foi lida e aprovada por unanimidade a 

ata da reunião deste Conselho realizada no dia 18/09/2017; b) foram apresentados os 

relatórios da Folha de Pagamento da Saúde objeto dos Ofícios 092/2017/D.C.F. e 

111/2017/D.C.F, enviados pela Prefeitura Municipal de Mirassol a este Conselho, 

relativo aos funcionários do Departamento de Saúde, referente aos meses de agosto e 

setembro, ambas do corrente, sendo que nesta ocasião todos os Conselheiros presentes 

declaram ter ciência do teor destes relatórios, conforme assinaturas apostas no verso da 

última folha de cada um destes, nada tendo este Conselho à se opor em relação ao 

conteúdo destes relatórios; b) foram aprovadas, por votação unânime, as prestações de 

contas, referentes ao mês de setembro próximo passado, dos seguintes convênios 

firmados pelo Município de Mirassol com as seguintes pessoas jurídicas: Instituto 

Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAÚDE (UPA),  Laboratórios de Análises 

Clínicas Bioclin, Laboratório de Análises Clínicas Nossa Senhora Aparecida, São 

Francisco Laboratório Tanabi Ltda. - ME, Associação Mirassolense de Proteção aos 

Animais - AMPA,  Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD, Clínica 

Odontológica 19 de Dezembro Ltda ME, Associação Lar São Francisco de Assis na 

Providência de Deus, ressaltado que todas estas prestações de contas foram aprovadas 

pelo presente Conselho sem assessoramento técnico e com base em documentação 

fornecida pelo Município e em atas apresentadas pelas suas respectivas comissões de 

fiscalização e avaliação nesta reunião, de forma que estes pareceres de aprovação não 

suprem a necessidade de análise e aprovação pelos órgãos competentes de controle das 

contas públicas na forma da lei. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada 

esta reunião, que eu, Osvaldo Ribeiro Rodrigues, 1º Secretário, lavrei a presente ata,  que 

lida e aprovada, segue por mim assinada e pelo Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde, Sr. Albino Trevisan Neto, sendo que as demais assinaturas dos presentes constam 

na lista de presença.                                                                                     


