
ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RELATÓRIO DO

SEGUNDO QUADRIMENSTRE DO ANO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICPAL DE

SAÚDE

Ata da Reunião

Ata da Audiência Pública para prestação de contas e apresentação do relatório  do II

Quadrimestre do ano de 2017, realizada na Câmara Municipal de Saúde, no dia vinte e

sete de setembro de dois mil e dezessete com início às 13:30 horas porém aguardado por

mais 15 minutos até composição de quórum mínimo, às 13:45 foi dada abertura pelo vice

presidente Ademi Gomes Pereira que iniciou com as boas vindas e iniciaram os trabalhos

de  apresentação  do  relatório  de  prestação  de  contas  do  segundo  quadrimestre  da

secretaria municipal de saúde pela Secretária Adjunta da Atenção e Vigilância em Saúde

Danielle Fedalto, foram realizados alguns questionamentos sobre os repasses financeiros

da farmácia, e foram sanadas todas as dúvidas, questionado ainda sobre os recursos

aplicados nos curativos especiais, onde foi explicado novamente sobre o item e que a

secretaria  de  saúde  já  está  tomando  as  devidas  providências  para  sanar  estas

dificuldades. Edirceu parabenizou sobre a organização e forma de condução da última

Conferência Municipal  de Saúde e como foi  conduzido e apresentado a prestação de

contas deste quadrimestre, pois ficou claro e de fácil entendimento. Vice presidente inicia

processo  de  votação  da  prestação  de  contas,  sendo  que  haviam  presentes  dez

conselheiros  aptos  a  votar,  e  por  unanimidade  foi  aprovada  a  prestação  de  contas.

Repassado para a votação do Plano Municipal de Saúde, sendo que todos receberam o

documento corrigido anteriormente para nova leitura e por unanimidade o Plano Municipal

de Saúde 2018-2021 foi  aprovado. Por fim foram entregues as atas das duas últimas

reuniões para leitura dos conselheiros de saúde, aprovação e assinatura, sendo que logo

após Ademi Gomes Pereira dá por encerrada a audiência pública.  Conste-se neste ato

que toda a reunião foi gravada em CD de áudio e que seu conteúdo é parte integrante

desta ata, bem como relação dos presentes consta no livro de controle de presença. Eu

Franciele dos Santos Leite Couto, servidora da Secretaria Municipal de Saúde lavrei a

seguinte ata, que segue assinada por todos os conselheiros de saúde.
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