
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2015, 

PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 

RELATIVO AO 3° QUADRIMESTRE DO ANO DE 2014 
 

Aos dezenove (19) dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de 

Castro, Estado do Paraná, no Plenário da Câmara Municipal, as dezenove (19) horas e quinze   

(15) minutos, o Presidente desta Casa Legislativa, Vereador Gerson Sutil abriu a presente 

Audiência Pública para  Avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde, relativo ao 

terceiro (3º) quadrimestre de 2014, de acordo com o que determina a Lei Complementar nº 

141/2012, conforme convite publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 749 (setecentos e 

quarenta e nove) de seis (06) de Fevereiro do corrente, tendo convidado a Secretária Municipal 

da Saúde, Karin Moroz Cardoso, para que fizesse uso da tribuna para fazer o seu 

pronunciamento sobre o cumprimento do Plano Municipal de Saúde, referente ao terceiro (3º) 

quadrimestre de 2014, bem como convidou os componentes da Comissão Permanente de Saúde 

e Assistência Social para que  fizessem parte da mesa que irá conduzir os trabalhos da referida 

audiência. Em seguida, o Vereador Paulo Cesar de Farias, Presidente da Comissão Permanente 

de Saúde e Assistência Social, concedeu a palavra à Senhora Secretária Municipal de Saúde, 

Karin Moroz Cardoso, que fez a leitura do relatório do cumprimento do Plano Municipal de 

Saúde referente ao terceiro (3°) Quadrimestre do ano de 2014.  Após a leitura do relatório, a 

Secretária indagou se deveria ler item por item ou englobadamente os itens do relatório 

apresentado para que os Vereadores pudessem fazer os seus questionamentos. O Senhor 

Presidente então, mencionou que a Secretária poderia ler item por item e após os Vereadores 

poderiam fazer indagações à referida Secretária. Desta forma, fizeram uso da palavra com 

questionamentos os Vereadores Maria de Fátima Barth Antão Castro, Aline Sleutjes Roberto, 

Joel Elias Fadel, Luiz Cezar Canha Ferreira e Regiane Batista Severino. O Vereador Herculano 

da Silva, fez também uso da palavra, no entanto não fez nenhum questionamento, mas sim um 

desabafo relativo ao tratamento que os idosos recebem em bancos e supermercados. Devido ao 

horário o Senhor Presidente sugeriu à Secretária que se suspendesse a presente audiência, para 

que se reagendasse nova data e horário para que se proceda à continuidade da presente 

audiência. Tendo se agendado a data de segunda feira próxima, dia vinte e três (23) de Fevereiro 

do corrente, às dezoito (18) horas para tanto. Não havendo Vereador ou demais pessoas na 

Assistência querendo manifestar-se, o Senhor Presidente agradeceu a presença e explanação 

feita pela Secretária, bem como a presença dos Senhores Vereadores e demais cidadãos 

presentes na Assistência e, não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a presente Audiência 

Pública e lavrada sua respectiva ata, que vai devidamente assinada. 

 

 

 

 

Paulo Cesar de Farias                                       Karin Moroz Cardoso 

Presidente da C.S.A.S.                                     Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

Luiz Cezar Canha Ferreira                        Herculano da Silva   

Membro da C.S.A.S                                          Secretário da C.S.A.S  



 

 

                                                  

            

 


