
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Matinhos.  1 

 2 

Aos vinte   dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e Dezoito, as quatorze horas, reuniu-3 

se o Conselho Municipal de Saúde. Presente os Conselheiros: Alcir. L. de ₢amargo, Jaime 4 

Francisco dos Santos, Aguinaldo Rodrigues Bernardo, Nilda Ribeiro, Claudir  Lourenço,  5 

Ondina Machado, Seloni  Corassa,  Dejair Camargo, Kely Cristina Almeida, Nelson Trovo 6 

Junior . Visitantes: Leonel. C . Henrique  Filho, Célia Carvalho, Ivo Mendes.  7 

 8 

O presidente inicia os trabalhos cumprimentando a todos, em seguida relata a necessidade 9 

de nomear uma secretaria executiva para o Conselho Municipal de Saúde o qual Secretario 10 

de saúde se prontifica a providenciar. Em seguida presidente passa a palavra pra Srª Célia 11 

para que faça a leitura e apresentação do Relatório do Terceiro Quadrimestre de dois mil e 12 

dezessete. Logo após a leitura e apresentação presidente então coloca  o relatório para 13 

deliberação dos conselheiros e, não havendo nada passa para votação, sim para aprovação 14 

e não para reprovação, ficando assim ,Alcir L de Oliveira sim, Jaime F dos Santos sim, 15 

Aguinaldo R Bernardo sim, Nilda Ribeiro da Silva sim, Claudir Lourenço sim, Ondina S 16 

Machado sim, Seloni Corassa sim, Dejair A de Camargo sim, Kely Cristina Almeida sim, 17 

presidente então declara aprovado Relatório do Terceiro Quadrimestre de dois mil e 18 

dezessete por unanimidade.  19 

Em seguida presidente passa a palavra para o Srº Ivo Mendes para que seja apresentado o 20 

Relatório de Gastos do Terceiro Quadrimestre de dois mil e dezessete. Em seguida 21 

Secretario de Saúde pede a palavra e faz a prestação de contas dos  gastos do Incentivo a 22 

Organização de Assistência Farmacêutica IOAF de dois mil e dezessete e faz a leitura do 23 

Relatório de dois mil e dezoito,em seguida presidente coloca o Relatório de Incentivo a 24 

Organização da Assistência Farmacêutica IOAF  para dois mil e dezoito em  deliberação dos 25 

conselheiros e, não havendo nada passa para votação, sim para aprovação e não para 26 

reprovação, ficando assim ;Alcir L de Camargo sim, Jaime F dos Santos sim, Agnaldo R 27 

Bernardo sim, Nilda R da Silva sim, Claudir  Lourenço sim, Ondina S Machado sim, Seloni 28 

Corassa sim, Dejair A de Camargo sim, Kely C Almeida sim, presidente então declara 29 

aprovado Relatório de Incentivo a Organização de Assistência Farmacêutica IOAF para dois 30 

mil e dezoito aprovado por unanimidade.  31 

Logo após presidente faz a leitura do  Oficio enviado da instituição Ambbesmar, 32 

apresentando a nova ocupante da cadeira nesse Conselho Srª Zeni Juliano indicada como 33 

conselheira titular .Presidente relata então que seguindo a pauta a Eleição das Comissões 34 

Permanentes ficara para próxima reunião.  35 

O presidente Nelson Trovo Junior agradeceu a presença de todos e por fim declarou 36 

encerrada a reunião.  37 


