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ATA DA 239ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 23/04/15.   3 

1- Vistoria no Hospital em construção de Boiçucanga – item 69 do Check List. 4 

A visita as obras do hospital do bairro de Boiçucanga aconteceu em 26/03/2015 (quinta-feira), em 5 

decisão tomada em 17/03/2015, conforme consta na Ata de nº 234, que contou com as presenças 6 

dos membros da COFIN: senhores Clausius Pestana, Sebastião Gonçalves de Santana e Dra. 7 

Tânia Regina Sarak acompanhado pelo Sr. Juliano Barreto representante da Secretaria da Saúde. 8 

A visita teve a finalidade de avaliar o estado das obras e detectar possíveis irregularidades na 9 

Construção da mesma, na intenção de sempre observar e preservar a qualidade de um imóvel 10 

municipal construindo com o dinheiro do Erário Público, contribuição essa do município. Nada mais 11 

justo, que haja acompanhamento e fiscalização de uma comissão, no cumprimento de seu dever e 12 

direito de bem servir a sua sociedade, principalmente quando as obras têm a finalidade de 13 

contribuir ainda mais com a saúde da população de uma cidade. Constataram-se então para 14 

surpresa e satisfação dos membros da Comissão, que aquela obra tinha um diferencial quando 15 

comparada a tantas outras públicas, já que a mesma apresenta ter sido executada de maneira 16 

responsável, com uma mão de obra especial e muito técnica, aliada ao capricho e ao esmero de 17 

cada detalhe. Vale ressaltar que a COFIN, mesmo satisfeita com o que observou nessa visita, 18 

passa a preocupar-se com a continuidade da obra, agora no acabamento é que por certo terá outra 19 

construtora vencedora de uma nova licitação, que deverá ter a responsabilidade de manter o 20 

mesmo nível de qualidade da que a antecedeu. Esta Comissão, não atentou para o projeto do 21 

Hospital, sua organização física e quanto as suas devidas instalações para o atendimento a 22 

população, mas sim pela sua arquitetura e construção. É o nosso parecer ao 1º relatório em vistoria 23 

no Hospital em construção de Boiçucanga. 24 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 25 

presentes. São Sebastião, 23 de abril de 2015. 26 

Ata elaborada por                                                        Sebastião Gonçalves de Santana 27 
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