PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DO SUL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. 75.731.034/0001-55
GESTÃO 2017-2020 - RECONSTRUÇÃO EM AÇÃO

ATA DA 139ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, PARA APRECIAÇÃO
DO 2º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR – RDQA, DE
2021.
Aos quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um, com início às 14 horas
(quatorze horas), reuniram-se de forma presencial no Auditório da Biblioteca
Municipal, atendendo a todas as medidas preventivas com relação a pandemia da
COVID-19, os membros do Conselho Municipal de Saúde, nomeados pelo decreto nº
087/2021 de 20 de julho de 2021, onde compareceu a Presidente do Conselho
Municipal de Saúde, Mônica Chaves Françozo e demais membros conforme lista de
presença,
para analisarem o 2º RDQA
- RELATÓRIO DETALHADO DO
QUADRIMESTRE ANTERIOR DE 2021. Iniciando a sessão a presidente agradeceu a
presença de todos e também da Diretora Municipal de Saúde, Monica Andrea
Andrade da Fonseca Figueiredo. A Diretora Municipal de Saúde usando da palavra
fez uma breve explanação sobre diversos assuntos inerentes à gestão municipal da
saúde, enfatizando a importância do conselho municipal nas decisões e fiscalização
dos serviços públicos de saúde. Após, a presidente do Conselho Municipal de Saúde,
Monica Chaves Françozo realizou a leitura do relatório quadrimestral, que após ser
compartilhado com todos, o mesmo foi colocado em votação e foi aprovado por
unanimidade. Após a deliberação da pauta, a Presidente do Conselho deixou o uso
da palavra vaga, e não havendo manifestação por parte dos conselheiros, a mesma
deu por encerrada a reunião, esclarecendo que será oportunamente elaborada a
resolução sobre a presente decisão e também lavrada ata da presente sessão, que
assinada pela mesma, será juntada a lista de presença.
Cruzeiro do Sul, 04 de Novembro de 2021.
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