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Ao setimo dia do mès de dezembro de dois ml e dezesseis, 7/12/25, 4 a aa TWSra 
Conselha Muicipal de Saide, "sala da Vgläncia Sanitáda Muriciça staca a ma Z Paic sE CE Mozartandia/Go, prédio anexo ao da Prefeitura Muriiçal, présímc ac Hcsita Municca, aía i 
VIGESIMA PRIMEIRA (121, EUNIO OROMÁZIA Patz Presaç~o te rte : ircicadors E E 3 

sengundo quadrimestre de 201E. Em nome do presidente do Corselrc se alte Evie Marcc e Acr�c Sme 9 

10 GOUveia, mernbro deste conselho, dedara aberta a reunido do Consero de Sate ce Mcarändia e =gIC 11 agradece à presena de todos, e com a graca de Deu damas inicio, passarcc a paiar eitor icmadr aa 

12 Contador, que vai erplanar as rereits e despeszs dos egundo quadrimesre de 21E Comerimerzree 
13 enee primeiro lugar falaremes das receitaz recetidaz, foram recaesasos seic esadc e i�c vicr se R 
14 3.153.970,19 (trés mlhes cento e inquenta e trés mi norescantcs e e2 reais dezeroe EZ, E 
15 aplicacão foi de Rs 24.329,73 (vinte e quatro mil treentos e vinte e nove reais e srera e ts 2 16 varias despesas contabilizadas do financeiro, despeszs a pagar, que ~o aquelas rigraras de caS iCaS 
17 Dregbes, despetas que foram realizadas estimativamate no decarer do exercicio que fai te RS £5TSS47E = 
13 milhoes novescentoS e setenta e cinco ml quíntoe e quarenta e sete reais e vinte e irco certees Dcs EADr 

Conparativos de despesas e cornparativos de reczitas, planihas de ato de arderm de pagzme, 2arirs 

balacete finaceito, os relatórios auxíliares siOPS, referentes a 2015. Forarm feitas aras perg ecs 
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conselheiros, e todas respondidas pelo senhor Ramualdo, foram tiradas todas a duaitase quesioramers 
após explanagão, o presidente Evs Mauricio, colocou em descução e votação, serdo aprovado por todes 
conselheiros presentes o segundo quadrimestre de 2016. Em seguida foi passada a palara para, a efemain 
Cacylda Carrijo, representande da Secretária de Saúde, que fez então, a apresentaç~o dos indicadores se sace 
que tambérn foi aprovado por todos os conseiheiros presentes. Votta a palara ao presiderte, que da por eneTedo 

26 a reuniäo. Eu Abrão Gomes de Gouvriea, Secretário Esecautio sutstituto, transcreve esta ATA, baseada no aucic 
27 gravado da ENTÉGIMA V1GÉsiME PRME P 23, EUNEO OPDINÁPA, que após sua leiura, e se aprovaca 
28 deverá ser assinada pelo Presidente e demais conselheiros e representante presentes; Maria Eeuz2, Maria Crista 
29 Marilene Vieira da Costa, Eis Mauricio do Amaral, Abrdo Gomes de Gouveia e Cacyida Maciei Araújo Cartijo. 

30 Assinatyra dos Membros e representaptes: 
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