
 ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE MIRASSOL CONSTITUÍDO PARA O BIÊNIO DOS ANOS DE 2017/2018 

 
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 
14h30, na sala de reuniões da Vila Vicentina, situada nesta cidade, na Rua São 
Vicente de Paulo, nº 2590, 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, foi 
aberta a reunião pelo Senhor Presidente do Conselho que verificou o quorum 
regular com a presença dos Conselheiros aptos a votarem e serem votados, 
sendo a redação desta ata destinada à mim, secretária ad hoc. Apresentada a 
ordem do dia, foram submetidas às deliberações as seguintes questões: a) 
inicialmente foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião deste Conselho 
realizada em 27/10/2017, com a ressalva feita pela Conselheira Nadja que 
observou que da mesma não constou a reclamação de que o Conselho de Saúde 
ainda não recebeu o parecer do Departamento Jurídico sobre a compra de 15 
dias de serviço do Hospital Mahatma com o fim de não paralisar a UPA; que não 
constou o pedido do relatório de produtividade solicitado ao Hospital 
Maternidade em relação às consultas de especialidade e que não constou a 
solicitação de envio aos Conselheiros dos comprovantes do custo indireto da 
UPA, tendo o Senhor Presidente solicitado à esta secretária ad hoc que conste 
desta ata; b) Em seguida foi apresentado pelo Hospital maternidade o relatório 
de produtividade referente às consultas de especialidades do mês de outubro; c) 
A Conselheira Maria Eliana de C Moura apresentou pedido de afastamento por 
tempo indeterminado por motivos particulares datado de 30/10/2017, que foi 
aprovado pelo Conselho, que aguardará a decisão do Departamento de Saúde; 
d) Foi apresentado o relatório da Comissão de Fiscalização e Avaliação das 
empresas São Francisco Laboratórios Tanabi Ltda., laboratório de Análises 
Clínicas Bioclin, laboratório de Análises Clínicas Nossa Senhora Aparecida e 
Associação Mirassolense de Proteção aos Animais – AMPA, sendo todos 
aprovados por unanimidade; e) Foi encaminhado recibo de pagamento parcial 
do período de outubro no valor de R$517.275,86 para empenho e pagamento do 
Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – INSaúde, sendo glosado 
todo o custo indireto e apresentado o pagamento parcial do período de novembro 
referente à prestação de contas após esclarecimento e entrega de comprovantes 
das despesas compartilhadas que não foram pagas nos meses de agosto e 
setembro de 2017 no valor de R$75.200,00 para empenho e pagamento do 
INSaúde, sendo aprovado por unanimidade com a ressalva de que o Instituto 
deverá apresentar as Notas Fiscais e relatório circunstanciado dos seguintes 
custos indiretos: pessoal serviços terceiros, Gerais, Viagens, ajuda de custos, 
conduções e taxi, lanche e refeições, material de escritório, despesas legais e 
cópias e autenticações; f) Foi apresentada a prestação de contas referente ao 
convênio 249/13 – Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de 
Deus (7ª parcela) valor R$181.971,30 referente ao mês de outubro/17, que foi 
aprovado por unanimidade; g) A Conselheira Ziluana questionou a prestação de 
contas dos laboratórios, cujas notas não vêm a especificação dos exames 
realizados, tendo o Presidente explicado que a Comissão de Fiscalização 
confere o nome do usuário e os exames realizados que são todos confrontados 
com o número de exames que estão na Nota Fiscal e feita a conciliação; h) dada 
a palavra à cidadã presente, Sra. Airilene Ap. da Silva, que se utilizou de seu 



direito de voz dizendo que foi procurada por outra cidadã em razão de que em 
sua casa situada no bairro São José, Rua Olivério Bazani, Quadra 19, apareceu 
escorpiões e que a mesma fez reclamação na prefeitura, sem êxito, tendo a 
chefe da vigilância Sanitária, Conselheira Mara, solicitado que fosse informado 
à cidadã que procurasse a vigilância para dar o endereço exato e nome, que 
será enviado funcionário vistor para verificação e adoção de medidas 
preventivas; i) em seguida foi dada a palavra para a Sra. Sílvia que expôs 
pequena introdução quanto ao Plano Municipal de Saúde 2018-2021, 
discorrendo sobre a deficiência dos indicadores, tendo sido sugerido pelo Senhor 
Presidente o envio por correio eletrônico à todos os Conselheiros para análise e 
posterior discussão e aprovação em reunião extraordinária marcada para o dia 
30/11/2017 às 14h00 no mesmo local; por fim, fica consignado nesta ata que 
todas as prestações de contas foram aprovadas pelo 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, 
o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Nadja Felix Sabbag, 
secretária ad hoc, 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. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------      ---------------------------------------- 
ALBINO TREVISAN NETO           NADJA FELIX SABBAG 
          Presidente         Secretária ad hoc 


