
                                    CMS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
          
                                                      JUSCIMEIRA – MATO GROSSO                    

 

 
1 

 

Ata 003-2021 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde do 1 

município de Juscimeira, realizada no dia quatorze de maio de dois mil e vinte 2 

e um, tendo inicio às oito horas da manha, via remota de acordo com a 3 

resolução do CMS nº 649 de 12 de novembro de 2020, artigo 6º. A reunião 4 

iniciou-se com a palavra da presidente do conselho Vanina Macedo Moura 5 

Fernandes Aguiar, que agradeceu a presença dos conselheiros presentes foi 6 

realizado à lista de presença, ao final da reunião o livro ata de presença foi 7 

encaminhado ate os conselheiros para que os mesmos o assinassem. Estavam 8 

presentes os conselheiros titulares: Vanina Macedo Moura Fernandes Aguiar, 9 

Leni Gomes da Silva, Sivaldo Antonio da Silva, Nassin El Din Farah, Silvani 10 

Gomes da Silva Santos, Brunna Martins dos Santos, e Sandra Lucia Cabral e 11 

Francisco Valderino Correa. A ata de nº 002/2021 da reunião anterior, já 12 

encaminhada anteriormente no grupo de Whatsapp do conselho, foi também 13 

encaminhada com o livro ata de presença para ser assinada pelos 14 

conselheiros. Pauta da reunião: Emenda Parlamentar de número 179 15 

destinada pelo deputado estadual Claudinei Lopes, no valor de R$ 13.000,00 16 

para realizar a aquisição de uma cadeira odontológica para atender o PSF da 17 

comunidade de Placa de Santo Antonio no município de Juscimeira, a emenda 18 

é conquista do vereador Silvano. A cópia do oficio de nº 007/2021 expedido 19 

pelo gabinete do deputado, foi encaminhado no grupo de Whatsapp do 20 

conselho. Depois de sanadas as duvidas sobre a emenda foi realizada a 21 

votação para a aprovação do recebimento da emenda parlamentar. Feita a 22 

votação para a aprovação do recebimento da emenda parlamentar foi aprovado 23 

por unanimidade o recebimento da emenda parlamentar pelos conselheiros 24 

presentes. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião ás 08 horas 25 

e 17 minutos da manha, sendo assim, eu Andrea Maforte Silva, Secretária, 26 

lavrei a referida ata que será assinada pela presidente deste conselho Vanina 27 

Macedo Moura Fernandes Aguiar e demais membros no livro de presença do 28 

conselho municipal de saúde de Juscimeira MT. 29 
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