JAG IJAII IETFA1IA
RESOLUÇÃO N°007/2018

O Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama, no uso de suas competências e
atribuições conferidas pelas Leis Federais n°. 8.080/90 e 8.142/90, e pela Lei
Municipal n°. 429/91 e pelo seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde - CMS é órgão de
atuação legitima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da
execução das ações e serviços de saúde, no âmbito do município de Jaguaretama,
inclusive nos aspectos econômicos financeiros.
RESOLVE:
1 - Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
referente ao 1° Quadrimestre/2018.
2— Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama Ata da Reunião
Ordinária 005/2018
Jaguaretama- CE, 25 de maio d

Francisca irlene Dantas e Silva
Secretári. Municipal de Saúde
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ATA N2 005/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JAGUARETAMA - CMSJ.
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, se
reuniram na sala de reuniões da Unidade Básica de Saúde Francisco
Gomes Pimenta, sito à Rua Pedro Francisco de Almeida, bairro Beira Rio de
Jaguaretama as seguintes representações: Secretaria Municipal de Saúde,
Hospital e Maternidade Adolfo Bezerra de Menezes, Secretaria Municipal
de Infra Estrutura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,
03 de Profissionais do Nível Médio, 01 profissionais do Nível Superior,
Associação Comunitária Luiza Bezerra, Associação Comunitária José
Francisco de Lemos, Igreja Católica Nossa senhora da Conceição, Sindicato
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Jaguaretama, e o Dr. Jackson
Rabelo Brito Coordenador da Central de Assistência Farmacêutica. A
senhora presidente Carmen Dolores Almeida cumprimentou a todos os
presentes, e fez a leitura da pauta. 1-EXPEDIENTE INTERNO: A Presidente
fez a leitura da Ata Anterior. 2- ORDEM DO DIA: 2.1- Apresentação da
Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde referente 12
Quadrimestre/2018. A senhora secretária de saúde Airiene Dantas
justificou a ausência do Contador para fazer a apresentação ao 1
Quadrimestre/2018, e na falta do mesmo a Secretária de Saúde Airlene
Dantas Iniciou apresentação com o Relatório do Desempenho da
Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaretama. Valores: Receita
Arrecadada-R$ 4.173.127,53, receitas orçamentárias- R$2.087.959,42
receitas extraorça mentárias-R$ 494.884,56, transferências secretaria de
finanças- R$ 1.590.283,55, receitas correntes- R$ 1.649.959,42 receitas de
capital-438.000,00. Especificações das Fontes das Receitas (PAB, SF, ACS,
SB, NASF, MAC, VISA, OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS, TRANSPERÊNCIAS DO ESTADO HPP, OUTROS RECURSOS DO
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SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS). A seguir
a secretária de saúde Airlene Dantas apresentou o Detalhamento das
Despesas. Natureza das Despesas: folha de pagamento- 951.255,44
obrigações patronais-182.222,97; participação consórcio público115.401,24; diárias- 11.600,00; material de consumo- 197.833,73; material
de distribuição gratuita- 9.136,11; prestação de serviços de terceiros PF566.156,50, prestação de serviços de terceiros PJ- 324.176,31; obrigações
tributárias e contributivas-99.908,24; outros auxílios financeiros a pessoa
física-10.800,00; despesas de exercícios anteriores-1.360,01; indenizações
e restituições-17.320,15; total das despesas orça mentá rias-2.790.928,24.
Despesas Extra orça mentárias: pensão alimentícia 6.185,88; salário família3.631,29; salário maternidade- 3.890,08; juros e multas 3.106,59; INSS
prestador de serviços- 60.850,57; empréstimo CEF-71.160,85; INSS FOPAG96.807,26; sindicatos-7.186,77; seguro de vida-49,98; empréstimo
Bradesco-50.888,27; total das despesas extraorçamentárias-303.757,54;
Total Geral das Despesas-3.979.237,09. Receitas- 4.173.127,53. Despesas2.790928,24. Superávit- 1.382.199,29. Continuando, a Secretária
esclareceu alguns questionamentos dos conselheiros inclusive sobre o
Superávit e falou que alguma dúvida não esclarecida o contador seria
chamado posteriormente. A seguir as Prestações de Contas da Secretaria
Municipal de Saúde 12 quadrimestre/ 2018 foi colocado em apreciação e
foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes. A seguir o
Coordenador da Assistência Farmacêutica Jackson Rabelo Brito
cumprimentou a todos e iniciou apresentação do Plano de Estruturação
da Assistência Farmacêutica. Doutor Jackson fez a justificativa do plano de
trabalho para implementação da informatização das Unidades Básicas de
Saúde da Família e implantação do sistema HORUS descentralizado. Leu a
relação das unidades/setores contemplados e falou sobre o
funcionamento do Sistema Horus, sobre a necessidade de ter sempre o
cartão do SUS atualizado. Esclareceu algumas dúvidas dos conselheiros.
Após questionamentos e esclarecimentos sobre o Plano de Estruturação
da Assistência Farmacêutica os conselheiros aprovaram o pleito por

unanimidade. Como mais nada houve a tratar, ou discutir a presidente
Carmen Dolores Almeida deu por encerrada a reunião e para constar lavro
presente Ata que vai assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Eu,
Maria da Conceição Gilberlania Bezerra Secretaria executiva do Conselho
Municipal de Saúde de Jaguaretama, em 25 de Maio de 2018.
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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaguaretama, referente ao primeiro
período da Sessão Legislativa de 2018, da Legislatura de 2017-2020. Em 28 de maio
do corrente ano, às lOhOOmin no Plenário Francisco Clenio Pinheiro Landim da Câmara
Municipal, sito a Avenida Marilândia, reuniu-se 11 (onze) Vereadores sob a Presidência
da Vereadora Ana Kelly Ferreira de Queiroz, Vice - Presidente Vereador
Francisco Helder Pinheiro Lemos, 10 Secretário vereador José Erivaldo de
Brito e o 20 Secretário José Antônio Lopes Pereira. Constando também das
seguintes presenças: Edílson Nobre Carneiro, Fernando Antônio Freitas Ferreira,
Francisco Geosanam Saldanha Leitão, Francisco Olirio Pereira Pinheiro, José Vinícius
Bezerra Uma, Rodolfo Morais da Cunha e Rubens Glauco Pinheiro Costa. Registrou
ainda a presença da nobre Secretária de Saúde Francisca Airlene Dantas e Silva,
para fazer as suas explanações conforme consta no Ofício n° 108/2018. Dando início a
Sessão a Sra. Presidente Solicitou do Senhor Secretário que fizesse a leitura da ata
anterior que após lida e discutida foi aprovada por todos. Em seguida, por solicitação
da Senhora Presidente o 10 Secretário passou a fazer a leitura das matérias em
tramitação e as que constavam na Ordem do Dia que são: Emenda Modificativa no
001/2018 Ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaguaretama; Projeto de
Resolução n° 001/2018 do legislativo, 23 de abril de 2018, disciplina e estabelece os
valores de diárias dos senhores Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de
Jaguaretama; Projeto de Lei 004/2018 do Legislativo, 07 de maio de 2018; dispõe
sobre a proibição do corte de fornecimento de água e Luzas sexta - feiras, sábados,
domingos, vésperas e dia de feriados no município de Jaguàretamá; Prójeto dê Lei n°
005/2018 do Legiativo, 21 de maio de2018, dispõe sobré a denôminação da k6dovia
Municipal localizada entre a Avenida Manoel Lemos de Almeida e otPolo Turitíco'Dr
Adolfo Bezerrafe Meneses, nesta munrc1plidade, $rsgetn
oioj'
cro
Executivo, anexdo Projeto de Lei n'd10/18 fe 16 dWio de 2018, que Autoriza a
readequação salarial extensiva aos profissionais do Màgistério do Município de
Jaguaretama; Mensagem no 011/2018 do Executivo, anexo ao Projeto de Lei no
011/18 de 18 de maio de 2018, Institui o Fundo Municipalde Meio Ambiente ndâmbito
do Município de Jaguaretama; Pareceres n°. s. 031,0É
033/1d'28 de hiaio de
2018, das Comissões permanente, em face do Projeto de Lei no 011 de 18/05/2018 do
Executivo; Parecéres n°. s. 034, 035 e 036/18 de 28 de maio de 2018, das Comissões
permanentes, em face do Projeto de Lei n° 010 de 16/05/2018 do Executivo;
Requerimentos n°. s. 023 e 024/2018 do Legislativo, 28 de maio de 2018. Em seguida
a Sra. Presidente passou os trabalhos para o pequeno expediente passando a
palavra ao vereador Rubens Pinheiro o qual fez uso da mesma, antes fazendo os
devidos cumprimentos, iniciou se solidarizando com as famílias enlutadas. Falou que
recebeu o convite pra verificar a iluminação da Rua Padre Sebastião Marleno, mas
solicita do Secretário que veja essa iluminação por que segundo pessoas não está em
boas condições. O vereador Fernando Antônio fez uso da palavra, antes fazendo os
devidos cumprimeitos. Iniciou destacando o seu sentimento de solidariedade a todas
as famílias eniutad2s Pediu ao Secretário Abftio pra da uma olhada no esgoto próximo
a sua casa por ttá da Pousada Bezerra Ret1ru de pauta b Projeto de Lei no 0d5j20i8
do Legislativo, 21'#e maio de 2018, dispe sobre a denoThço da Rodovia nfcipal
focalizada entre a Avenida Manoel Lemos de 'Almeida e d Polo Turistica 'r Adolfo
Bezerra de Menesés, nesta municipalidade, de sua autoria'. '0 vereador E
l . Brito
fez uso da palavra se congratulando com as famílias que perderam ..
entes
queridos. Falou e agradeceu o apoio que teve na bodeja
• ei na
RAMUNI)U$ETAMA
José Etiváldo dWrito
1° Secretr$o

Localidade do Serrote do Mato. O Líder do Prefeito fez uso da palavra destacando o
seu sentimento de solidariedade a todas as famílias enlutadas. Falou um pouco a
respeito do sucesso da bodejama do Sr. Miguel, onde teve a presença dos colegas
vereadores Erivaldo, Helder, Lira Pinheiro juntamente com o Sr. Prefeito. Informou
sobre o CAR- Cadastro Ambiental Rural e a Campanha da Aftosa, as quais estão quase
encerrando. Comentou também com relação o levantamento do programa do
peixamento do nosso município. Falou que provavelmente essa semana vai ser
publicada a licitação do Matadouro Público. Falou também já foi publicado a licitação
da estrada do Pólo e da abaloada - do Pólo até a área do Serrote Branco. Comentou e
destacou o seu apoio com relação a greve dos caminhoneiros. Em seguida a Sra.
Presidente passou a palavra ao Sr. Francisco Ludo da Cidade de Banabuiú o qual
fez uso da mesma, antes fazendo os devidos cumprimentos, iniciou falando que é
presidente da Associação de Pessoas com deficiência de Banabuiú. Falou que está aqui
a convite do nobre vereador José Antonio para fazer apresentação do Projeto de
Acessibilidade pra as pessoas com deficiências. Falou que no dia 15 esteve com o
Governador e ele nos repassou que tem recursos para essas obras de acessibilidade
aos municípios só que os municípios não estão correndo atrás. Falou que trouxe o
Projeto, onde a autora do mesmo é a esposa do Governador já está entregue nesta
Casa para ser analisado e discutido por todos os nobres vereadores e após ser
colocado em pratica. Pediu aos Secretários de Ação Social e de Educação para no dia
08 de junho levar as pessoas com deficiências pra Banabuiú. Após a Sra. Secretária
de Saúde fez uso da palavra, antes fazendo os devidos cumprimentos e deu
continuidade a suá apresentação fazendô demonstrativos Relatório detalhado do 10
Quadrimestre de 2018, onde aproveitou tirou duvidas dos robres parlamentares acerca
da saúde. Em seguida a Sra. Presidente passou os trabalhos para o grande
expediente passando a palavra ao vereador Geosanam I.eltão o qual fez uso da
mesma, antes fazêndo os devidos cumprimentos, íniciou cobrando algumas coisas de
reclames da população, onde é mais do que justo nos como representantes do povo
trazer esses reclames que chegam até a nossa pessoa. Falou das situações a respeito a
carro de alunos da região de Desterro. Onde era um carro maior que levava os alunos
e hoje existe lá um carro menor que só leva cinco alunôs' e os demais alunos está indo
pra escola por quê os pais estão levando e indo buscar:' Falou que isso é preciso se
revisto de imediato por que já faz 15 dias que os alunÓs estão indo de moto para
escola. Houve discussões por parte dos vereadores acerca do Posto de Gasolina que
está sendo construído na Rua Antônio Pinto com acesso a Av. Marilândia, onde essa
construção está sendo muito lenta e pode casar danos para o município no tocante a
água parada nesse local. O vereador Edilson Nobre fez uso da palavra, antes
fazendo os devidos cumprimentos. Iniciou falando que é interessante os
pronunciamentos do colega Geosanam nesta Casa, onda' ele é um cidadão que tem
conhecimento das coisas, mas em alguns momentos elé r& usam o seu conhecimento
por que a gente vê nessa administração o diferenciào das administração que
passaram, observarmos a ação na gestão, ação por parte dos secretários no tocante a
educação o qual escuta por pessoa quando um carro dá oblema de imediato manda
outro carro pra substitui. Falou que ainda não viu o colega vereador falar numa ação
dessa administração, ele não coopera com as coisas do fflunicplo Falou que o col
tem todos os seus direitos, mas não sabe fazer oposição- o qual já foi oposi
situação nessa Casa, mas sabe se comportar. O vereador Geosanam Leitão f&
da palavra falando ao nobre vereador Edilson Nobre que é oposição do Sr.
CÁMAR MUN '
JAGIJARETAMA
José vadefl
1°Sectádo

não subiu em palanque de nenhum dos dois candidatos questão da sua pessoa e o
povo de Jaguaretama conhece o vereador Geosanam Leitão dessa forma com o seu
jeito de ser. O vereador Helder Pinheiro fez uso da palavra, antes fazendo os
devidos cumprlmstos. Iniciou ressaltando o sentimento de solidariedade as famílias
enlutadas pediod a Deus conforto pra todas as famílias. Destacou e parabenizou
alguns eventos 4W participou na zona rural. Parabenizou a comunidade do Borges
pelo evento reallZo e por ter sido beneficiada com todas iluminarias assim solicitado
pelo mesmo atrás-de um Requerimento o qual agradeceu a gestão e o secretário por
ter atendido a sua solicitação. Lembrou a população com relação o Cadastramento
Ambiental Rural - CAR e também sobre a vacina da Febre Aftosa que está acabando o
prazo. O vereador Olivia Pinheiro fez uso da palavra, antes fazendo os devidos
cumprimentos. InIØou também compartilhando a todas as famílias enlutadas o seu
sentimento de sótidarledade nesse momento de perda e pediu a Deus confortou nessas
horas de tristeza. Somou com os demais colegas com relação ao sucesso da bodejama
que participou fla: localidade do Serrote Branco. Falou com relação a agropecuária do
município de Jaguaretama e disse que precisamos melhorar, precisamos mais de apoio
junto ao Sr. Prefeito para buscar melhoria nessa área, como também buscar apoio ao
homem do campo. Demonstrou a sua felicidade com relação a publicação da licitação
do Matadouro Público como também da estrada abaloada que vai passar por vários
assentamentos té%l ficar com o acesso rápido DestacOu todo o seu apoio ao protesto
dos caminhonélM.'O vereádor Rubéàs PInh&rn falou ue recebeu uma ligação de
. ..•
.ral ta1 0 qual ØtÇuiou o nobre Secretário no
uma senhora que môra na regiô do
iniciou do ano fflo sehtidó em qÚeo trnldlo od?1a'fazerpra transportar o seu
filho, onde o S*tário não pode fazér nda e o mesffi*í está indo de bicicleta para
escola Falouqi.MSabe que multas vezes os nobres coleas não gostam de assuntos
ãú
que trás aqui jt4iente com o seu colég Geosanam t.eito, onde são assuntos da
gestão de intér
das comunidades e quejamais deixaiia de explanar nessa Casa do
povo Falou umjuco com relação ao Saece Alfa de 1aguaretama de 2018, que
segundo o Secretábo esta a mil maravilhas, mas1 não é dá fdrma como ele diz, segundo
os dados colhI
pelo i€êina Perrianéhte de AvalTaãO da Educação Básica do
Ceará, Jaguarer
caíram 18 (dezoitO) prftos, no ettatto contínua com o nivel de
desempenho '
'- el. PediU ao SeeHci qUe infoi41se quats os motivos que
atribuíram para 3a queda desses itens Pediu tabem que o Secretário e sua equipe
possa pontua
1toreS que impactaíam 'pata 'esse rçsdado Falou que vai convocar
o Secretário
ção para compareceT a está Casa a nos explicar acerca desse
resultado Com
também com relação a manutenb dos ônibus. O vereador
Erivaldo BrIt , uso da palavra destacando o seu ap61 a luta dos camirihoneiros
Relatandõ a
mesmos nessa táriNUMaa Para )ostrar o Seu ato de apoio
ressaltou o poenfa do Bráutio Besa qu djz, O nobrecaminhoneiro carrega sua
saudade, da fa1ia, dos amigos deuem amd de verdilie Carrega seu sofrimento
segue em freit:icorta o vento, carea sua agonÏadUdoquéjá sentiu e ainda
'e
cabe
Brasil
em
sua
carroceria".
"Carrega mil soitiçõespra
todo
canto
que
for,
opção
pra
quem
sente
fome,
remédio
,
pra quem tem.v o, os livros da educação atende a popuiáo dia e noite e noite e dia
faz parte do - r 1 e ainda cabe 0- ' á 11 em sua cal+Ocena" Foi aparteado pelos
vereadores H Pinheiro e Fernando Antonio derlipnstrando seu apoio, os
quais se senterpresentados por todos os caminhoros O Lí
irefeito
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fez uso da pai!ía questionando o pronunciamento d co..
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quando diz que os colegas não gostam quando ele e o vereador Geosanam
Leitão trás cobçanças a esta Casa, onde esse questionamento é inverdade pelo
contrario nós da situação acolhemos as cobranças aqui trazidas. Ele talvez
incontente alnd chamou a minha pessoa de demagogo por apenas dizer que
se lançarem ufflprojeto de Lei pra diminuir o salário do vereador serei a favor.
Disse que demagogo é o vereador Rubens Pinheiro, onde sabemos da trajetória
do vereador na política de boa ou de ruim não e a sua pessoa que vai dizer.
Falou que as vezes analisando se Jaguaretama tivesse entregues em suas mãos
no seu grupo ~o com todo respeito que tem ao ex-prefeito Francijaime e o
vice - prefeito Jaime Renam não envolvendo eles, mas se tivesse nas mãos do
vereador Rubens como estaria o nosso município hoje? Falou que não vai mais
adiante. Disse mais uma vez que não é demagogo se o vereador tem a sua
pessoa como demagogo está pensando errado agora caso tem tenha um
projeto da natureza que foi citado e a minha pessoa disser que vota a favor é
demagogia acho que demagogia é o que nobre vereador faz. Queria que as
pessoas analisasse isso Se Jaguaretama tivesse no poder do grupo político do
vereador nós estávamos amarrado pra onça comer, onde quem teve a
oportunidade,, 00 fazer e não fez no dia que pega ele não vai Á fazer não. Falou
que o povo ,,#*,, está -com esse pensamento de . mudanças. O vereador
Fernando.An1io falou que é. favor de um prpjetodessa natureza porque
existem pes~ que acha que,;çoro o, dinheiro
ganhamos: somos ricos e
tendo o Projgtsanatweza.que$vê quemçanØidataria com um salário
mínimo paralhar para o povo..Q vereador R bens Pinheiro falou. que
lamenta o coIg,LJder não ter desembuchado o que ele tem a dizer da sua
pessoa e da;s,. farníIa..quat nufla.se;serviu.. ;polítiçatodos tem-seus
próprios ernp,dmentos. Falou, que. é servidor: pblico.'.nunca precisou de
política pra cokrra panela. nofogo.Mao.colega dizer que não é uma atitude
demagoga querer reduzir o subsídio do vereador , vossa excelência vá na
prefeitura e de'a o seus .venc4meitos. Disse novamente que essa atitude, é
demagogia . bar", O Líder voltou. .a se pronundafaiando que não está aqui
pelo salário nQigra se colega está ai sim está' demonstrando o seu interesse.
Rubens apartepu. perguntando o Líder, se sabe o quanele ganhar. O Líder do
Prefeito resndeu que não sabe. e não: quer nernsaber o quanto o colega
ganha por que
;não Identifica aDersonalãdade doioiegaeio que identifica é
o que o coleg&ésua personalidade .fraca. Disseque em . nenhum momento
falou mau da
lia do colega e sim relatei .exemplos políticos caso o vereador
Rubens, tive frente do poder. Disse aocoiega que; não julgue. .a
pe e . Iidadeos...outros pela pessoa. :.que: eist,;faIou que é uma pessoa
diferente do cega e se aparece esse projeto na casa era a . favor e., não
acha que issaémagogia. ,O, vereor.' benePheirOepavteou dizendo
que não acred1que os coIegas veEeadoresvão ecitir com um rojeto dessa
natureza. DissRWIkIer que ele faça oprojeto .0. iidør falou que
o projeto
possa existir cos,certeza é a favor sem medo e o colega Ru
primeiro
a vota contrai Sendo aparteado pelo, vereador. Rubens dize
colega

1)o.é Ev.iN'

coloque o projeto. Disse também que o colega é um demagogo. O líder do
Prefeito voltou com a palavra falando que o colega disse que o mesmo gosta
de fazer comparações, mas não sabe se os colegas conhecem o burro da venta
branca, o burro da venta branca é um burro que é muito arisco quando você
pensa que engana ele, ele já tem enganado todo mundo é um burro velaco.
Disse que compara o vereador a isso um burro da venta branca. O vereador
Rubens aparteou dizendo que seria bom o líder ir pagar os agiotas o qual está
devendo ainda da campanha. O líder voltou com a palavra dizendo que essa
denuncia não é do seu conhecimento. Disse ao colega já que o nobre vereador
Rubens chamou a sua pessoa de demagogo chama o colega vereador de
veiaco. Comentou sobre a indagação do vereador Geosanam Leitão acerca dos
medicamentos, onde foi resolvido 50% e o restante está sendo licitado. Falou
que na próxima Sessão a Sra. Secretária de Saúde vai está aqui nesta Casa
para mais esclarecimentos. Encerrou o seu questionamento com uma frase para
as famílias e os educadores do município de Jaguaretama. Em seguida a Sra.
Presidente colocou em discussão e votação as matérias que constam na ordem do
dia, que são; Emenda Modificativa n° 001/2018 Ao Regimento Interno da Câmara
Municipal de Jaguaretama, aprovada por 07 (sete) votos a favor e 01 (um) voto
contra; Pareceres n°. s. 034, 035 e 036/18 de 28 de maio de 2018, das Comissões
permanentes, .ern face do Projeto de Lei n° 010 de 16/05/2018 do Executivo,
aprovados por unanimidade dos edis presentes; Mensagem n° 010/2018 do Executivo,
anexo ao Projeto de Lei n° 010/18 de 16 de maio de 2018, que Autoriza a
readequação salarial extensiva aos profissionais do Magistério do Município de
iaguaretama, aprovado por unanimidade dos edis presentes; Pareceres n°. s. 031,032
e 033/18 de 28 de maio de 2018, das Comissões permanente, em face do Projeto de
Lei no ou. de 18/05/2018 do Executivo, aprovados por unanimidade dos edis
presentes; Mensagem no 011/2018 do Executivo, anexo ao Projeto de Lei n° 011/18
de 18 de maio de 2018, Institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente no âmbito do
Município de .Jaguaretama, aprovada por unanimidade dos edis presentes;
Requerimentos n°. s. 023 e 024/2018 do Legislativo, 28 de maio de 2018, aprovado
por unanimidade dos edis presentes. E como não houve, mais nada a tratar a Sra.
Presidentes deu por encerrada a presente Sessão e mandou que eu José Erivaldo
de Brito, 10 Secretário, lavrasse á presente ata que após lida, discutida e aprovada
vai assinada por mim e demais vereadores que desejarem. Jaguaretama, em 28 de
maio de 2018, 120 Anos de Emancipação Política do Município.

José Erivaldo de Brito

Ana Kelly Ferreira de Queiroz
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JAG IJAR UTA1A
RESOLUÇÃO N°014/2018
O Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama, no uso de suas
8.080/90 e
competências e atribuições conferidas pelas Leis Federais
8.142/90, e pela Lei Municipal n°. 429/91 e pelo seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde - CMS é órgão
de atuação legitima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle
da execução das ações e serviços de saúde, no âmbito do município de
Jaguaretama, inclusive nos aspectos econômicos financeiros;
RESOLVE:
1 -Aprovar a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde
referente ao 2° Quadrimestre/2018
2— Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretarna Ata
Extraordinária 10/2018
E, 27 de Stembro de 2018.
-

Francisca\ÃIrlene Dantas e Silva
Secretária Municipal de Saúde

Carmen DoiouresImeida
Carmen ioloures Almeida
President9 do Canseho
d0
Presidente do Conselho Municipal de Saúde CPF: 058.793.703-30
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