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  ATA DA 126ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, PARA APRECIAÇÃO DO RAG – RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO / 2020 DE CRUZEIRO DO SUL - PARANÁ REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021.  Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às 14 horas (quatorze horas), reuniram-se de forma remota, através de Grupo do whatsapp os membros do Conselho Municipal de Saúde, respeitando as normas contidas no Decreto Estadual e Municipal para evitar aglomeração, para deliberarem sobre a seguinte pauta: APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – RAG2020; Iniciando a sessão, a Presidente Mônica Chaves Françozo deu a boas vindas a todos, e passou a palavra para a senhora Mônica Andrea Andrade da Fonseca, Secretária de Saúde do Município, a qual agradeceu a presença de todos, exclamando sobre o Relatório Anual de Gestão – RAG/2020, apresentado a planilha simplificada da destinação das receitas e despesas de 2020, lembrando ao Conselho que o município tem a obrigatoriedade de investir o mínimo de 15% em saúde, sendo que durante o ano de 2020 o município atingiu um percentual de 31,63% das despesas gasta na área da saúde, ou seja, mais que o dobro.  Após esclarecimentos sobre a planilha simplificada a todos os membros, foi colocado em aprovação o Relatório Anual de Gestão – RAG/2020, onde registrou-se por unanimidade a APROVAÇÃO DAS CONTAS do exercício de 2020. Colocando a palavra vaga e não havendo manifestação por parte dos presentes, assim como não mais havendo nada a tratar na sessão, a senhora Presidente Mônica Chaves Françozo deu por encerrada a reunião, esclarecendo a todos que será lavrada ata da presente sessão, que assinada pela mesma,  será juntada ao respectivo arquivo do Conselho.  Cruzeiro do Sul, 18 de fevereiro de 2021.                                                                                                     Mônica Chaves Françozo - PRESIDENTE DO C.M.S -              


