
 

ATA 04/2020 

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santo 

Antonio do Sudoeste – PR 

 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte, as quinze horas teve 

início a reunião do Conselho Municipal de Saúde com a Presidente, a qual 

cumprimentou a todos e em seguida passou a palavra a colaboradora Cristiane 

Moro, que explicou sobre o Relatório Anual de Gestão, esclarecendo que 

durante o ano de dois mil e dezenove foram realizadas três audiências 

públicas, as quais foram aprovadas pelo conselho municipal de saúde, tanto 

dados de produção, quanto a execução orçamentária que é apresentada pelo 

setor de contabilidade. Na sequencia, foi clarificado a cerca do Parecer que 

deve ser elaborado pelos membros titulares do conselho, aprovando ou não as 

contas de dois mil e dezenove, este que será enviado ao Tribunal de Contas, 

nesse momento a Presidente  Antonia, relata que na sua opinião deve ser 

aprovado com ressalva, mais pede que o conselheiro Valdir explique os 

motivos, então o conselheiro apresenta em mãos uma lista de itens que de 

acordo com ele e outros membros não foram atendidos, sendo estes 

solicitados ou apresentados pelo Gestor durante reuniões do conselho, 

justificando que, a identificação se deu após a leitura das atas do ano dois mil e 

dezenove. Seu Valdir, já de início destaca a Capacitação dos Conselheiros que 

ainda não foi realizada e também comenta sobre o Projeto Cidade Amiga do 

Idoso, então Maria Elisa explica que o Projeto é federal, que somos apenas 

parceiros, e que, Santo Antonio só avança a etapa quando permitido pelo 

sistema do Ministério da Saúde, que a administração também gostaria concluir 

logo, mais o que percebe-se é que dificilmente terminará esse ano. Em relação 

a Capacitação irá providenciar. Então, Maria Elisa e Valdir chegam em um 

consenso, que será melhor a discussão dos itens na próxima reunião, pois o 

tempo é curto, levando em consideração que posterior a essa, será realizada 

outra reunião com a sociedade civil para esclarecer sobre a situação municipal 

em relação aos casos de Dengue e Coronavírus. Andrea argumenta que 

gostaria de receber os documentos para análise, com antecedência as 

reuniões. Então, elaborou-se o parecer, o qual foi de REGULARIDADE as 

contas da gestão. Não havendo mais questionamentos, as quinze horas e trinta 



minutos, encerrou-se a reunião, e para constar eu, Simoni de Barros 

Carminatti, secretária excutiva lavrei a presente ata, a qual após lida e 

aprovada será assinada por mim e pelos demais membros presentes. 


