
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Matinhos. Aos 1 

oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, ás quatorze horas, reuniu-se o 2 

Conselho Municipal de Saúde. Presente os Conselheiros: Jayme Francisco dos 3 

Santos, Nilda Ribeiro, Kely Cristina Almeida, Nelson Trovo Junior, Luiz Carlos 4 

Tetor Pereira, Ondina Fermiano Machado, Marcelo Pestile, Seloni Fatima Corassa, 5 

Maria Leonor Cavequia, Djair Alves Camargo. Visitantes: Edmilson Fernando Dalla 6 

Vecchia Ribas, Fabrício Roberto Pikcius, Carlos de Azevedo, Célia Carvalho, Leonel 7 

Henrique Filho. O presidente inicia os trabalhos cumprimentando a todos, em 8 

seguida passa a palavra para o 1º Secretário do Conselho Luiz Carlos Tetor Pereira 9 

para que fizesse a leitura da ata da Reunião Ordinária do dia três de abril de dois mil 10 

e dezoito para aprovação dos Conselheiros, não havendo nenhuma observação 11 

presidente declara a ata aprovada. Logo após o presidente passa a palavra para a Sra. 12 

Célia Carvalho para que faça a apresentação do Relatório da Programação Anual da 13 

Saúde - PAS para o ano de dois mil e dezoito, o presidente coloca o relatório em 14 

discussão, depois de alguns esclarecimentos sobre os percentuais dos programas e 15 

previsões dos serviços a serem realizados pela secretaria municipal de saúde no 16 

corrente ano o presidente passa para votação, sim para aprovação e não para 17 

reprovação, ficando assim, Jayme Francisco dos Santos sim, Maria Leonor Cavequia 18 

sim, Nilda Ribeiro sim, Nelson Trovo Junior sim, Luiz Carlos Tetor Pereira sim, 19 

Ondina Fermiano Machado sim, Djair Alves Camargo sim, o presidente então 20 

declara aprovado a Programação Anual da Saúde PAS dois mil e dezoito do 21 

município de Matinhos por unanimidade. Ficou definida a reunião com o 22 

Observatório Social para o dia dezesseis do corrente às quatorze horas na sede do 23 

conselho municipal de saúde. Ainda ficou acertado a ida de cinco conselheiros para a 24 

capacitação em Guaratuba no dia vinte e um do corrente mês. O presidente Nelson 25 

Trovo Junior agradeceu a presença de todos e por fim declarou encerrada a reunião.  26 




