Ata da Sessão de Transmissão

e posse de substituição

de Administrador da Santa Casa de

São Miguel de Tabatinga, do dia 26 de janeiro de 2016. Ao vigésimo sexto dia do

Misericórdia

mês de janeiro de 2016, nas dependências

da sala de reuniões da Santa Casa de Misericórdia

São Miguel de Tabatinga, às 09:00 h (nove horas), nesta cidade de Tabatinga, foi procedida a
substituição
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que ocupava o Sr. José Carlos da Silva, compareceram

os senhores.o Exmo. Prefeito Municipal Rafael Jacob Camargo, o Secretário Municipal de Saúde
de Tabatinga o Sr. Gustavo R.ossi, a Administradora
Carvalho, a Enfermeira
Souza, a Tes'oureira
trabalhos

a.Secretária

Daniela de Cássia Abreu,

da

Aparecida

convidou

para secretariar

o Sr. Marcelo

os trabalhos,

de Campos

Santa Casa Angela l'y1ar:Jaê de ..

da Santa Casa Claúdia Elizá' da Silva, e demais populares,

o Sr. Prefeito

Município,

a Sra. Valdirene

Gallati Lima - Secretário

iniciando

os

de Finanças do

em seguida agradeceu a presença de todos, pediu a

colaboração e empenho de todos os funcionários

daquela Entidade, foi empossada a Sra. Tayla

Cristina Aravéchia, conforme portaria nº 5.559/2016 de 26 janeiro de 2016, afim de controlar e
administrar em com a Sra. Valdirene Aparecida de Campos Carvalho, também administradora
da Santa Casa de Misericórdia
bens móveis que integram
descritos e caracterizados
Malaspina,

São Miguel de Tabatinga, tendo sido elaborado

o patrimônio da Santa Casa, os quais constam
na relação acompanhada

relação dos medicamentos

funcionários

inventário dos

minuciosamente

de Declaração do Contador Paulo Enrique

existentes em estoque e por fim relação de todos os

da Santa Casa, cujas as relações ficam fazendo parte integrante

e inseparável da

presente.
Prosseguindo devidamente

empossada para controle e a administração

os trabalhos

a Sra. Tayla Cristina

devidamente

comunicados

reunião conforme
Municipal,

Aravéchia,

tendo

convocado

da Santa Casa, assumiu

todos

os funcionários

já

anteriormente através do contador Paulo Enrique Malaspina para

decisão proferida

nos autos de pedido de afastamento

em seguida fez uso da palavra o Prefeito

presença de todos. Foi deliberada

Municipal

que também agradeceu

pela Assembleia por unanimidade

ser impressa em papel sulfite e assinada pelos administradores

pelo Sr. Prefeito

dos membros

a

presentes

e demais membros constantes

desta Ata, a qual deverá ser afixada no livro próprio de Atas da Santa Casa, sendo a fixação
rubricadas pelo Sr. Secretário, nada havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião.

