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GESTÃO 2017-2020 - RECONSTRUÇÃO EM AÇÃO

ATA DA 141ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ, PARA APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO QUANTO
A PAS PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, às 09 horas (nove horas),
reuniram-se de forma remota, através de Grupo do aplicativo whatsapp, os membros do Conselho
Municipal de Saúde, para deliberarem sobre a pauta que foi encaminhada no grupo dia 21/01/2022
para análise, que trata da APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO QUANTO A PAS - PROGRAMAÇÃO
ANUAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Foi esclarecido a todos pelo grupo na ocasião
do envio, que a pauta estaria ocorrendo de forma remota, em razão dos altos índices de casos da
COVID-19 em nosso município e que havendo a urgência para tal deliberação, se fazia necessário
de forma remota, onde todos concordaram. Após o período de análise, houve manifestação quanto
algumas alterações por erro de digitação, que após corrigido, o PAS foi enviado novamente para os
membros, que nesta data e hora, foi solicitado de todos no grupo quanto a deliberação da pauta e se
havia mais algo a ser registrado e, não havendo, a Presidente do Conselho solicitou a deliberação
dos pares, os quais aprovaram por unanimidade a PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE de 2022.
Colocando a palavra vaga e não havendo nada a tratar por parte dos participantes, 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 arquivo do Conselho.
Cruzeiro do Sul, 26 de Janeiro de 2022.
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