
ATA DA CENTESIMA TRIGESIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOSSEGO-

PB. Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 

nove horas e quarenta e cinco, na sala dos conselhos, situados a Rua 

Horácio Ferreira, 167, Centro, nesta cidade, reuniram-se os membros do 

Conselho Municipal de Saúde, que após constatar o quórum regimental a 

presidente Rute Queiroz solicitou do secretario a leitura da chamada dos 

conselheiros presentes: REPRESENTANTES DO 

GOVERNO/PRESTADORES DE SAÚDE CONVENIADOS COM O 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS: (PODER EXECUTIVO) Secretaria 

de Saúde: Vanusa da Paz Medeiros; Secretaria de Administração: 

Luís Gilmar Oliveira Lima; REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES 

DA SAÚDE: Rute Queiroz de Araújo e Magno Pereira dos Santos; 

REPRESENTANTES DOS USUARIOS (IGREJA CATÓLICA): Eduardo 

Vieira da Silva; (ASMOSS): Manoel Tavares de Oliveira Silva e (IGREJA 

EVANGELICA) Severino Bernardo. Sequenciando a Presidente Solicita 

do Secretário a Leitura da ata da reunião anterior que após lida e achada 

conforme foi aprovada pelos membros presentes, em seguida passou-se 

a discutir a pauta, que tinha como ponto a apreciação do 3º Relatório 

Quadrimestral da prestação de contas de janeiro a abril 2018. A senhora 

presidente explicou que nesta reunião estaria em pauta apenas a 

prestação de contas quadrimestral referente a janeiro, fevereiro, março e 

abril de 2018 em seguida facultou a palavra fazendo uso Severino 

Bernardo que disse haver ter analisado todo o relatório e estava tudo OK. 

Magno Santos, também disse que estava tudo conforme. Como ninguém 

mais fez uso da palavra a presidente coloca para apreciação e votação o 

3º Relatório Quadrimestral da Prestação de Contas de janeiro a abril da 

Secretaria de Saúde Exercício 2018, no que foi aprovado por todos os 

conselheiros presentes a reunião. Ato seguinte a senhora presidente 

solicitou que a secretaria procedesse com a resolução para publicação da 

presente deliberação do conselho. Não havendo mais nada a tratar a 

senhora presidente encerrou os trabalhos e eu Manoel Tavares de 

Oliveira Silva Lavrei a presente ata que vai assina por todos os 

conselheiros presentes.   

 

 


