CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRIADO PELA LEIS MUNICIPAIS1525 DE 21/08/91 E 1792 DE 31/03/97
ALTERADAS PELA LEI MUNICIPAL 2503 DE 14/10/2013
ATA DA 168ª (Centésima setuagésima oitava) REUNIÃO DO ”CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICIPIO DE MACATUBA “REALIZADA EM 26 /04/2017
As 14h00(quatorze horas), do dia 26 de abril do ano de dois mil e dezessete (26/04/2017), nas
dependências da sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social Vereadores,
localizada na Rua Travessia Romoaldo Antonio Scian S/N nesta cidade- Macatuba- SP, atendendo o
Edital de Convocação do presidente, compareceram os membros do Conselho para a 168ª reunião
do Conselho municipal de Saúde de Macatuba com a seguinte pauta: 1- Apreciação da folha de
pagamento dos funcionários referente ao meses de fevereiro março de 2017; 2- Prestação de
contas- Emenda de custeio 2016 ; 3-Outros Informes. A reunião contou com a presença dos
seguintes membros: DO GOVERNO MUNICIPAL: Fabiana de Paula da Silva, , Kátia Cristina dos
Santos, Cleusa Aparecida Martins da Silva, Andrea Regina Palaro Frascarelli . DA SOCIEDADE
CIVIL: Dos Representantes de Usuários: Da Loja Maçônica “Caridade e Concórdia- Angelo Tesser,
Do Conselho Municipal Antidrogras: Lucia Elena Fantini Granado; Da Irmandade Santa Casa de
Macatuba, Maria Aparecida Gomes , Do Conselho Municipal do Idoso- Leila Aparecida Barbirato, os
quais assinaram a lista de presença. A reunião foi presidida por Angelo Tesser e secretariada por
Lucia Elena Fantini Granado. Sr. Angelo, abrindo a reunião agradeceu a presença de todos e; em
seguida, colocou o primeiro item da pauta: Apreciação da folha de pagamento dos funcionários
referente ao meses de fevereiro e março de 2017 que foram assinadas pela comissão nomeada.
Na ausência dos membros Wesley Rafael de Freitas e Maria Eliza Galassi, foram nomeados Cleusa
Aparecida Martins da Silva e Maria Aparecida Gomes para substituí-los. Após, Sr. Angelo passou
para o segundo item da pauta: Prestação de contas- Emenda de custeio 2016. Solicitou ao
membro Fabiana que discorresse sobre a prestação de contas. Fabiana informa que a Emenda
Parlamentar contemplada em 2016, foi recebida em dezembro de 2016 no valor de R$ 148.000,00
(cento e quarenta e oito mil reais) gasto no período de janeiro a abril de 2017. I- INCREMENTO
TEMPORÁRIO NA ATENÇÀO BÁSICA: valor recebido: R$ 90.000,00 (noventa mil reais) Assim
utilizados: aquisição de material de enfermagem- R$ 42.744,09; aquisição de medicamentos- R$
41.691,86; aquisição de material de psicologia- R$ 1.212,40; aquisição de tapetes- R$ 4.036,00;
aquisição de peças para conserto de equipamentos- R$ 312,00. II- INCREMENTO TEMPORÁRIO
NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: valor recebido: R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).
Assim utilizados: aquisição de exames de colonoscopia -R$ 5.400,00; aquisição de exames de
endoscopia -R$15.600,00; serviços de consertos de equipamentos -R$ 1.290,00; peças para
consertos de equipamentos- R$ 8.430,50; Caixas térmicas para transporte de exames- R$ 149,00;
material de fisioterapia- R$ 2.884,00; potes para armazenar medicamentos CAPS- R$ 290,00;
aquisição de material de enfermagem-R$ 1.547,30; aquisição de tapetes- R$ 3.709,20; material
artesanato CAPS- 18.700,00. Em seguida, Fabiana informou que a campanha de vacinação contra a

gripe deste ano que inclui, pela primeira vez, os professores teve inicio em todas as unidades de
saúde de Macatuba dia 17 e segue até o dia 26 de maio. O dia D da mobilização será em 13 de
maio. Encerrando os trabalhos, Sr. Angelo, colocou a palavra para quem dela quisesse fazer uso e
como ninguém mais se manifestou, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente
reunião, solicitando a mim, Lucia Elena Fantini Granado, que lavrasse a presente ata, que lida e
achada conforme vai assinada por todos os presentes.
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