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ATA Nº 01/2018-EXTRAORDINÁRIA 
 
Ata da primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de 
Saúde do Município de Agudos do Sul,  em 12 de janeiro de 2018. 
 
Aos doze dias do mês de janeiro  do ano de dois mil e dezoito, na 

sala dos Conselhos Municipais, situada na Rua José Bencz, número 

24, sala 2, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do 

Paraná, às 9h (nove horas), reuniram-se os membros do Conselho 

Municipal de Saúde de Agudos do Sul, eleitos na XIII Conferência 

Municipal de Saúde, na data de 18 de julho do corrente ano, e 

nomeados através do Decreto nº 122/2017, de 20 de julho de 2017,  

para a primeira reunião extraordinária do exercício 2018. Com 

assinaturas constantes na lista de presença,  verif icou-se a presença 

de 09 (nove) pessoas, obtendo quórum legal para a realização da 

reunião. A Presidente senhora Denizete Oliveira dos Santos inicia a 

reunião cumprimentando a todos e  explica que a reunião foi 

convocada pela Secretária Municipal de Saúde Katya Rafaella 

Carvalho, com objetivo de discussões acerca da aprovação de 

reformas e ampliações na Unidade Básica de Saúde Rui Barbosa. A 

Secretária Katya fala que está disponível para uso o valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais) a serem util izados na 

Reforma da Unidade de Saúde Rui Barbosa, localizada na Rua Rui 

Barbosa, nº 16, Centro desta Cidade de Agudos do Sul . Nesta 

reforma será realizado a troca total do telhado, das calhas e rufos, 

pois está chovendo dentro da Unidade; também será realizada a 

reforma do muro de divisa, o  qual encontra-se em estado de 

deterioração. Colocado em votação, foi APROVADO por 

unanimidade pelos conselheiros presentes. A Secretária Katya 

prossegue falando sobre o recurso de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil Reais) que está disponível para uso  na ampliação da  
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Unidade de Saúde Rui Barbosa, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 

16, Centro. Nesta ampliação será contemplada a construção da sala 

para os Agentes Comunitários de Saúde, a sala de Fisioterapia, a 

ampliação da Farmácia Básica e a ampliação da recepção local. 

Colocado em votação, foi APROVADO por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. Katya agradece a disponibi l idade dos 

Senhores Conselheiros em realizar esta reunião extraordinária para 

este f im e explica que poderia perder o recurso, caso não fosse 

aprovado pelo Conselho. Coloca-se a disposição para 

esclarecimentos, caso haja necessidade. A Presidente agradece a 

presença de todos e encerra a reunião. Para constar, eu, Maria 

Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos 

Municipais, lavrei esta ata que depois de aprovada será assinada 

por mim e pela Presidente da Mesa, Senhora Denizete Oliveira dos 

Santos. 

 


