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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2017 
 

 
Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezessete (31/05/2017) realizou-

se, às dezoito horas e trinta minutos, nas dependências da Câmara Municipal de 
Conchal, localizadas na Rua Altino Arantes, 292, Centro, Reunião Ordinária da plenária 
do Conselho Municipal de Saúde de Conchal, com a presença dos seguintes 

conselheiros: Michelle Oliveira Tagliaferro, Flávia Iolanda Dante, Jandira Mariela 
Massucato de Godoy, José Maria de Lima, Emília Rita Fadel Locatelli, Liliane Bueno de 

Oliveira, Dorival dos Santos Bento, Roberta Fávero, Flávia Zanchetta Maria, 
convidados e populares, cujos nomes constam na lista de presença, com o objetivo de 
apreciar apenas um item agendado para a reunião: RELATÓRIO DAS RECEITAS E 

DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao 1º Quadrimestre de 2017. 
A reunião foi aberta pelo presidente José Maria de Lima, que saudou a todos os 

presentes, fez uma pequena reflexão sobre “participação” e colocou o assunto em 
pauta em análise e discussão. O relatório do 1º Quadrimestre de 2017 apresentou 
uma receita e despesa no total de R$ 6.454.545,02 (seis milhões, quatrocentos e 

cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dois centavos), sendo 
que R$ 1.737.466,89 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e 

sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) foram provenientes do SUS e 
convênios, R$ 4.926.435,26 (quatro milhões, novecentos e vinte e seis mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) receita do município. O 

porcentual aplicado foi de 27,46% (vinte e sete, vírgula, quarenta e seis por cento). 
Após analisar e discutir item por item o relatório foi aprovado por unanimidade. Nada 

mais a ser discutido,  o presidente franqueou a palavra e como ninguém quis fazer 
uso dela, encerrou a reunião, agradecendo a presença e convidando a todos para a 
Audiência Pública, que seria realizada, logo mais, às 19h30, e eu, José Maria de Lima, 

na ausência do 1º e 2º secretários, lavrei a presente Ata, que foi lida, aprovada e 
assinada por mim, e por todos os presentes, em lista, que passa a fazer parte 

integrante da mesma. Conchal/SP, 31 de maio de 2017.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
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Conchal/SP, 31 de maio de 2017. 
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