
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Matinhos.  1 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, ás quatorze horas, 2 

reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde no Tribunal do Júri do Fórum de 3 

Matinhos. Presente os Conselheiros: Jayme Francisco dos Santos, Alcir Luiz de 4 

Camargo, Maria Leonor Cavequia, Seloni Corassa, Luiz Afonso Túlio, Djair Alves 5 

Camargo, Nilda Ribeiro da Silva, Ondina  Fermiano Machado, Nelson Trovo Junior. 6 

Visitantes: Eunice Luiz dos Santos, Anderson da Silva Santos, Renato Pereira da 7 

Silva, Anderson Jose Miranda, Luiz Ramos, Edmilson Ribas, Fabrício Roberto 8 

Pikcius e a Promotora de Justiça Carolina Dias Aidar de Oliveira da Comarca de 9 

Matinhos.  10 

O Presidente inicia os trabalhos cumprimentando a todos, em seguida passa a palavra 11 

para a senhora promotora Carolina Dias Aidar de Oliveira, para que teça alguns 12 

comentários a respeito do funcionamento dos Conselhos de Saúde, e ainda esclarece 13 

duvidas sobre o Observatório Social de Matinhos e seu funcionamento que seria um 14 

órgão de acompanhamento dos gastos e dos procedimentos administrativos dos 15 

poderes públicos locais, fala também, sobre cheque liste de cinquenta e quatro item 16 

elaborado pelo Observatório do Brasil para que seja feita uma avaliação do 17 

funcionamento dos  Conselhos Municipais de Saúde a nível de Brasil, sendo que o 18 

Observatório Municipal de Matinhos realizou seu cheque liste e enviou para o 19 

Ministério Publico local para que posso avaliar, e que seja assinado um Termo de 20 

Ajustamento de Conduta.  21 

Ficando assim quando o Observatório Social de Matinhos tiver uma resposta do 22 

Ministério Publico vamos agendar uma reunião para conversarmos de volta, Carolina 23 

Dias Aidar de Oliveira encerra sua reunião agradecendo a todos passando a palavra 24 

para o Presidente Nelson Trovo Junior para que de abertura a reunião ordinária do 25 

Conselho Municipal de Matinhos  para que se fizesse a leitura da Ata da reunião do 26 

dia vinte e dois de maio de dois mil e dezoito.  27 

O Senhor Leonel Henrique Filho apresenta um ofício querendo saber da situação 28 

dele no Conselho, o Presidente Nelson Trovo Junior explica á ele que a Associação 29 

de Moradores Ambbesmar não tem suplente, ficando assim somente a senhora Zeni 30 

Juliano como Titular, explica a ele para que faça um oficio para o Conselho 31 

Municipal de Saúde para troca da Senhora Zeni Juliano pelo Senhor. Nada mais 32 

tendo para ser tratado o Presidente Nelson Trovo Junior agradeceu a presença de 33 

todos e por fim declara encerrada a reunião a qual vai por mim e o senhor presidente 34 

depois de lida e aprovado.  35 


