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ATA DA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

1 

 

Ás nove horas e  quarenta e oito minutos, do dia quatorze de junho de dois mil e dezoito, reuniram- se 1 

na Secretaria Municipal da  Saúde – sito a Rua Jacques Félix, 02 - São Gonçalo, os membros deste 2 

conselho com a presença de quatorze membros, sendo doze titulares e dois suplentes. Dando início 3 

aos trabalhos o Presidente Dr. Marcus Vinícius abriu a reunião desejando bom dia a todos e alegou 4 

que a reunião extraordinária de hoje seria somente para a deliberação da prestação de contas do 5 

primeiro quadrimestre do ano de dois mil e dezoito, certificou se a mesa já estava composta. Alegou 6 

que a apresentação foi feita na trecentésima trigésima oitava reunião ordinária pela subsecretaria Ana 7 

Claudia, onde ficou combinado de realizarmos uma reunião extraordinária para deliberar. Ordem do 8 

Dia: Item A – Prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2018. Com a palavra Dr. Marcus 9 

Vinícius Explicou o porquê dos atrasos nas entregas das contas, por causa do novo programa que o 10 

ministério da saúde tentou implantar. Estava aguardando para fazer essa deliberação e tem o parecer 11 

da conselheira Beatriz Bonini em relação as prestação de contas. Com a palavra a conselheira Beatriz 12 

Bonini desejou bom dia a todos e leu o relatório das prestações de contas, onde após análise da mesma 13 

não encontrou nenhuma irregularidade. Com a palavra o Dr. Marcus Vinícius abriu para votação e foi 14 

aprovado por unanimidade. Agradeceu a presença de todos e explanou que continua a procura pela 15 

casa que será a nova sede do COMUS. Não havendo nada mais a tratar a reunião encerraram-se às 16 

nove horas e cinquenta e quatro minutos, lavrando-se á presente ata que vai assinada por mim Maira 17 

Regiane de Almeida que secretariei e pelos demais membros conforme lista de presença. Lembro 18 

também que a presente reunião encontra-se disponível em recurso multimídia de gravação em DVD 19 

disponível em arquivo do conselho e à disposição dos Srs. Conselheiros e a quem possa interessar, de 20 

direito, para consulta a qualquer momento. 21 
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Deliberações: Item A – Prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2018. 24 
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