
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde – 26/08/2021 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (26/08/2021), equipe 

técnica da Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião 

extraordinária, transmissão Google Meet, do Conselho Municipal de Saúde, com a 

participação dos conselheiros. Dando a abertura na reunião iniciada às 16:00 horas, a 

presidente dá as boas vindas,segue com a aprovação da ata anterior e os 

agradecimentos a Deus pela preparação de mais um dia e mais uma reunião.A reunião 

discorre, discutindo a pauta, com a seguinte ordem.1)Apresentação da PPA-

Programação Pluri Anual 2022/2025, e LOA-Lei Orçamentária Anual 2022.A reunião 

discorre, o servidor Aurenilson explana em tela(compartilhada)o planejamento 

orçamentário do teor dos documentos, Programação Pluri Anual e Lei Orçamentária 

Anual, detalhando minuciosamente as diretrizes, esclarecendo que a Secretaria 

Municipal da Saúde é dividida em 03(três) departamentos, sendo Gabinete Da Saúde, 

Departamento da Saúde, Departamento das Vigilâncias em Saúde, segue detalhando 

que os valores planejados foram baseados no orçamento de 2019, em decorrência da 

pandemia do Coronavirus no ano de 2020.Prosseguindo, no decorrer das 

apresentações, os conselheiros fazem alguns questionamentos, foram esclarecidos 

pelo servidor Aurenilson, sendo informados que os instrumentos apresentados serão 

encaminhados para a Câmara de Vereadores, e poderá sofrer ajustes se assim o 

legislativo solicitar.Após a pauta debatida amplamente, os conselheiros agendam a 

prestação de contas do 2º(segundo)quadrimestre de 2021, para o dia 24 de setembro 

de 2021, às 15:00 (quinze)horas, e a reunião ordinária do mês de setembro para o dia 

08/09/2021, em virtude dos feriados.Não havendo mais nada a tratar, e a pauta 

amplamente debatida,manifestada na Resolução do Conselho Municipal da Saúde sob 

o nº08/2021, aprovando a PPA-Plano Pluri Anual-2022/2025, LDO-Lei Orçamentária 

Anual 2022, a presidente agradece a presença de todos, encerra-se a reunião às 

dezesseis  horas e quarenta minutos. Eu, Magali Soave de Oliveira, lavrei a presente 

ata, que vai assinada pela presidente do Conselho Municipal de Saúde, Lucinéia 

Aparecida da Cruz, por mim. Andirá/Pr, 26 de Agosto de 2021. Acessos os 

Conselheiros: Marli,Lucinéia,Alexandre,Solange,Mayara,Marilia,Franciele,Isabel, 

Rosangela, Ednyra, Karisa, Aurenilson, Magali. Os conselheiros que não participaram 

da reunião justificaram. 
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