
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO 22  QUADRIMESTRE DE 2020 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dez horas e 
10 minutos, na sede da secretaria municipal da saúde, após verificar quorum, 
deu-se inicio a reunião de audiência pública para a prestação de contas do 2 
quadrimestre de dois mil e vinte da Secretaria Municipal da Saúde ao Conselho 
Municipal da Saúde de Colina, sob a presidência da Sra. Sadia Daher 
Rodrigues Ferreira, e com a presença dos representantes do conselho 
municipal de saúde, João Pedro da Silva Destri, Rogéria Adriana Casagrande, 
Ana Lívia Rachella Bianchini Terribas, Antonio Donizete Figueira, Juvenata 
Carvalho Dei Angelo, Bernadete Garcia de Souza, Vanessa Aparecida de 
Souza Pereira, Luciana Drielli Bastos, Marcela Salvi Bueno Camargo, Maria 
Alice Mariguela Polizeili e presente também os convidados Senhora Erica R. 
Zanon, Gabriel Sarti Maciel, responsáveis pelo Controle Interno Municipal. A 
Sra. Sadia Daher Rodrigues Ferreira, cumprimentou os presentes, 
agradecendo a presença e iniciou dizendo que a apresentação da audiência 
pública é referente ao 22  quadrimestre de 2020, onde a secretaria da saúde faz 
a explanação dos gastos e produção dos serviços quadrimestre para o 
Conselho Municipal de Saúde e aprovação dos mesmos. Sadia diz que toda a 
documentação esta pronta para ser analisada pelo Conselho e as que não 
estiverem aqui está no departamento de contabilidade da prefeitura a 
disposição de todos. Sra. Sadia agradece também a presença do Sr. Fabiano, 
responsável pelo departamento de informática que está auxiliando na 
transmissão da Audiência Pública, que em virtude das medidas de 
enfrentamento da pandemia causada pelo novo corona vírus e da necessidade 
de restringir a aglomeração de pessoas, esta sendo transmitida ao vivo pelo 
canal da Secretaria Municipal da Saúde no youtube. O link estará disponível na 
página da Prefeitura Municipal de Colina. 1 Apresentação / Aprovação: 
Demonstrativo de Aplicação de recursos e oferta e produção dos serviços  
na Saúde no 22  quadrimestre de 2.020.  Sadia inicia dizendo que conforme a 
Lei Complementar n 141, de 13 de janeiro de 2012, que instituiu esta 
audiência, vamos apresentar um relatório detalhado do quadrimestre anterior, 
referente aos meses de maio, junho, julho e agosto, o qual vai apontar o 
montante e a fonte dos recursos, as auditorias realizadas de acordo com as 
recomendações a oferta e produção dos serviços. Em alguns momentos vamos 
apresentar juntos o 12  e o 2  quadrimestre, pois não foi possível de estarem 
separados, detalhados. Sadia apresenta o demonstrativo das receitas próprias 
do município, através de IPTU, lTBl, ISS e IRRF, cujo valor total foi de R$ 
5.072.244,75 (cinco milhões, setenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro 
reais e setenta e cinco centavos), e as receitas próprias provenientes de FPM, 
ITR, IPVA, ICMS, IPI - Exportação foi de R$ 33.535.409,45 (trinta e três 
milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e quarenta 
cinco centavos), cuja base de cálculo somam R$ 38907854,38 (trinta e o 
milhões, seiscentos e sete mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e trinta e 
oito centavos). Sadia explica que o valor mínimo constitucional a ser aplicado o 
qual é 15% seria deste montante seria R$ 5.791.148,13 (cinco milhões, 
setecentos e noventa e um mil, cento e quarenta e oito reais e treze centavos), 
porém o município aplicou com recursos próprios R$ 12.039.731,25 (dozq 



 

milhões, trinta e nove mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e cinco 
centavos) o que equivale a um percentual de 31,18% de aplicação de recursos 
próprios na saúde e no 12  quadrimestre foi de 28,29 %, assim podemos 
observar um aumento significativo no percentual aplicado do 12  para o 2 
quadrimestre. Após Senhora Sadia passa a apresentar o demonstrativo da 
transferência, da receita de recursos do governo federal para o nosso 
município. Na Atenção Básica, apresenta os recursos das Agentes 
Comunitárias de Saúde que equivaleu a R$ 279.050,00 no quadrimestre, 
Assistência Financeira Complementar do Agente de Controle de Endemias R$ 
99.450,00, o PAB Variável R$ 33.073,80, Incremento Temporário da Atenção 
Básica, R$ 100.000,00 sendo este proveniente de emenda parlamentar, 
Incentivo Financeiro Desempenho, R$ 39.226,60, Incentivo para Ações 
Estratégicas, R$ 99.820,00, Incentivo Financeiro Percapita de Transição R$ 
64.099,35, Incentivo Financeiro Capitação Ponderada, R$ 276.875,90 e 
Programa Informatização APS, R$ 23.800,00, sendo que todos esses valores 
que o governo federal transferiu para o município para a Atenção Básica 
somam nestes quatro meses, R$ 1.015.395,65 (um milhão, quinze mil, 
trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Sadia passa 
para a apresentação da arrecadação do governo federal para a Média e Alta 
Complexidade, sendo, MAC: R$ 658.394,16, SAMU: R$ 105.000,00, 
Incremento Temporário de Custeio: R$ 350.000,00, cujo valor total na média e 
alta complexidade, foi de R$ 1.126.485,98 (um milhão, cento e vinte e seis mil, 
quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Após Sadia 
explica que o MAC é o recurso que o hospital presta atendimento para a saúde, 
através das internações, exames de laboratório, raio X e que o valor vem fixo e 
é repassado para o hospital o valor que ele produz de MAC. Sobre a 
arrecadação denominada Incentivo Financeiro de Vigilância em Saúde, Sadia 
apresenta que foi de R$ 23.153,76, e Incentivo Financeiro Execuções de Ações 
de Vigilância Sanitária foi de R$ 6.000,00, cujo valor total das transferência 
para o bloco da vigilância em saúde foi de R$ 29.153,76 (vinte e nove mil, 
cento e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos). Sadia diz que na 
assistência farmacêutica a transferência foi de R$ 47.401,20 (quarenta e sete, 
quatrocentos e um reais e vinte centavos) para aquisição de medicamentos da 
RENAME, e para o enfrentamento a transferência do governo federal foi 
COVID 19 foi de R$ 132.565,27 e através da Portaria 1393, o município 
recebeu R$ 709.257,65 o qual é um recurso destinado para os Hospitais 
Filantrópicos o qual foi transferido integralmente para o Hospital José Venâncio 
e foram também transferidos recurso através da Portaria n2  1666, de 
01/07/2020, o qual o valor recebido foi de R$ 1.433.000,00 e referente à 
Portaria n 1857, para aplicarmos em ações na escola, estamos vendo a forma 
de utilizá-los, pois não podemos passar para a educação e sim fazer ações de 
saúde frente à COVID 19 nas escolas, assim estamos aguardando como vaj 
ser programa de volta as aulas para definirrmos como vamos utilizar este 
recurso e sendo assim, no momento este valor vai ficar na conta aguardando 
para ver como será utilizado o mesmo. Então sadia diz que o montante final de 
recurso específico para enfrentamento a Pandemia foi de R$ 2.316.054,92 
(dois milhões, trezentos e dezesseis mil, cinquenta e quatro reais e noventa e 
dois centavos) e total geral de transferência de recursos federais foi de R$ 
4.534.491,51 (quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e 
nqventa e um reais e 	quenta e um centavos). Após Sra. Sadia passa a 
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demonstrar os recursos estaduais recebidos, para o enfrentamento a COVID 
19 foi recebido R$ 73.592,00, no Programa Dose Certa: R$ 7.051,63, Emenda 
Parlamentar, através da Resolução SS 69, no valor de R4 100.000,000, 
Insumos Diabetes R$ 4.617,00. Sadia explica que temos quase 400 pacientes 
diabéticos insulinos dependentes que mensalmente retiram tiras reagentes, 
lancetas e seringas, então a contrapartida do município é muito grande para 
atender a demanda e em relação à quantidade de tiras o município tem que 
fazer uma divisão para favorecer a todos igualmente. Sadia informa então que 
o total de repasses estadual foi de R$ 203.728,63 (duzentos mil, setecentos e 
vinte e oito reais e sessenta e três centavos). Sadia explica que embora o SUS 
esteja fazendo um bom trabalho em relação ás ações e aos recursos 
destinados a Pandemia ainda esta muito irregular a distribuição de recursos 
para a saúde aos municípios para as ações em geral e cada vez mais os 
municípios tem que aplicar recursos próprios na saúde e isto é algo que pesa 
em toda a administração. Após Sadia passa para a apresentação de um 
consolidado das receitas e da aplicação dos recursos no quadrimestre, sendo 
os repasses federais de R$ 2.316.054,92, um valor maior que os outros anos 
por conta da pandemia, repasses estaduais R$ 203.728,63 e receita de 
recursos próprios R$ 38.607.654,20, totalizando uma receita de R$ 
41.127.437,75 (quarenta e um milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e 
trinta e sete reais e setenta e cinco centavos). Em relação ás despesas 
liquidadas provenientes destes recursos Sadia apresenta que com recursos 
próprios totalizaram R$ 12.039.731,75, as despesas com recursos estaduais 
totalizaram R$ 311.954,52, e as despesas com recursos federais, totalizam R$ 
3.259.042,36, sendo assim o total de recursos liquidados somando, próprios, 
estaduais e federais aplicados na saúde até o momento foram de R$ 
15.610.728,13 o que equivale a 37,96% de aplicação de recursos na saúde. 
Senhora Sadia finaliza a explanação das receitas e despesas aplicadas no 
quadrimestre dizendo que a saúde tem muitas ações para serem feitas e neste 
momento de Pandemia as ações precisaram ser priorizadas a fim de atender 
as necessidades do momento. Após Sra. Sadia passa a palavra para a 
Senhora Ana Lívia, Coordenadora da Atenção Básica, para apresentar a oferta 
e produção dos serviços no quadrimestre. Ana Livia inicia saudando a todos e 
demonstra o número ofertado de consultas médicas nas UBS5, ESFs, 
ambulatório de especialidades nos meses de maio, junho, julho e agosto (total: 
7.674) e pronto atendimento municipal (total: 7.737) consultas, atendimentos 
odontológicos (total: 1.657). Sra. Sadia aproveita a oportunidade para ressaltar 
que os agendamentos odontológicos assim como as demais consultas estão 
reduzidos devido a Pandemia, sendo assim os casos prioritários estão sendo 
atendidos. Ana Livia da continuidade apresentando os atendimentos de 
fonaudiologia (total: 1.657), psicologia (total: 621), fisioterapia (total: 796), 
número de exames radiológicos (total: 2.406), Sra. Sadia explica que teve um 
aumento no decorrer dos meses na realização de exames radiológicos de 
devido a Pandemia, pois o exame de RX é feito para verificar a presença de 
lesão pulmonar, laboratoriais (total: 17.086), ultra--sonografia (total: 562), 
eletroencefalograma (total: 42), eletrocardiograma (total: 306), coleta de 
papanicolaou (total: 19), teste da orelhinha (total: 38), teste do pezinho (total: 
57), fornecimento de óculos (total: 25), prótese dentária (total: 32), aplicação 
das vacinas do calendário vacinal, dentre elas a BCG, Dupla Adulto, DTP, 
Febre Amarela Hepatites, dentre outras (tot 	3.020), agendamento de 
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consultas externas via CROSS - Central de Regulação de Oferta de Serviços 
de Saúde nos serviços de referência, sendo AME Barretos, Santa Casa de 
Barretos, Hospital do Amor (Pio XII Barretos), Hospital das Clínicas de Ribeirão 
Preto, Hospital do Olho de Monte Azul, Hospital de Base de São José do Rio 
Preto, (total: 343). Após demonstra um gráfico do consolidado de consultas 
agendadas (total: 427), consultas realizadas (total: 343) e consultas ausentes 
(total: 84). Após passa para a demonstração de exames externos via CROSS 
agendados e realizados no mesmo quadrimestre. Foram 456 exames 
agendados, sendo os serviços de referência: AME Barretos, Hospital do Amor 
(Pio XII Barretos), Hospital Padre Albino Catanduva e Hospital Santa Casa de 
Barretos. Dentre os exames apresenta Endoscopia Digestiva Alta (total: 46), 
colonoscopia (total: 5), Tomografia computadorizada (total: 82), ressonância 
magnética (total: 8), Cateterismo (total: 4), cintilografia (total: 29), ultrasson de 
articulações (total: 114), ultrasson Doppler (total: 18), ecocardiograma (total: 
47), mamografia (total: 5), catarata (total: 3), espirometria (total: 35). Após Sra. 
Ana Lívia apresenta que do total de agendamento de exames (457), foram 
realizados (390) e total de ausentes foram (67) pessoas. Sra. Sadia diz que o 
número de ausentes é muito grande o que acarreta prejuízo ao município pela 
impossibilidade de reagendamento fora das cotas dos próximos meses, as 
pessoas não avisam em tempo hábil para substituir e assim perdemos a vaga. 
Ana Lívia demonstra o número de internações realizadas na Sociedade 
Filantrópica Hospital José Venâncio, sendo (181) no quadrimestre, observamos 
também uma queda devido à pandemia, número de visitas sanitárias (total: 
5.331). No quadro de controle de endemias traz o número de imóveis 
trabalhados, fechados e o total, sendo visitas a imóveis (total: 8.414), controle 
de criadouros (total: 2.762), imóveis especiais (total: 113), pontos estratégicos 
(total: 133), avaliação de densidade larvária (total: 0). Apresenta o quadro de 
casos de dengue no município, sendo que no quadrimestre foram 11 casos 
suspeitos da doença notificados, 2 casos confirmados importados e 9 casos 
descartados. O número de pneus retirados em oficinas mecânicas, 
borracharias e residências no quadrimestre foram de 1.243. Em relação ao 
programa de castração de cães e gatos, foram 80 procedimentos cirúrgicos 
realizados. Em relação ao transporte sanitário para outras localidades foram 
realizadas 983 viagens para as cidades de: Barretos, Ribeirão Preto, Rio Preto, 
Bebedouro, Monte Azul, Sertãozinho, Bauru, São Paulo, Catanduva, Jaborandi, 
Américo Brasiliense, Campinas, São Carlos e Piracicaba. Em relação ao 
número de pacientes atendidos na farmácia municipal no quadrimestre foram 
5.471 no total. Após Sra. Ana Livia passa para a apresentação das aquisições 
que o município vem fazendo desde o início da pandemia para o enfrentamento 
da COVID 19, empresa Maria Helena Alvos Ribeiro - ME - Locação de 
Estrutura Montável (período de 4 meses), o local se tornou centro de Triagem, 
Treinamento Profissional e Área Administrativa, com estrutura provisória ao 
lado do Centro de Enfrentamento Municipal, no valor mensal de R$ 7.700,00, 
sendo estes nos meses de abril, maio, junho e julho, totalizando R$ 23.100,00, 
confecção de 2 (duas) Placas para o Centro de Enfrentamento Municipal 
através da contratada, Demétrio Basso Cardoso, no valor de R$ 1.990,00, 
Divulgação de ações de combate à Pandemia Covid-19 na Rádio 105.9 FM, 
sendo 270 inserções de 30" e entrevistas no Jornal da 105 FM do município 
através da contratada Associação Comunitária de Comunicação de Colina, no 
valor de R$ 2.565,00, Locação de portas de vidros • dex com película para a 



estrutura montável para melhorar a ventilação através da contratada Vidraçaria 
São Bento de Barretos Ltda no valor de R$ 2.245,05, S.F GoId - Prestadora de 
Serviços Eirelli - (Período de 6 meses) - 2 Vigias nas 24 horas para controle 
de acesso no Pronto Atendimento Municipal, valor mensal de R$ 25.920,00 
iniciando em maio do corrente, Empresa Instituto de Estudos e Pesquisas 
Humaniza - Contrato ng 016/2.020 (período de 6 meses), que contempla a 
contratação de 7 enfermeiros, 8 técnicos de enfermagem, 1 gerente de 
enfermagem, 1 gerente administrativo, 1 médico 12 horas, 1 médico estagiário 
24 horas, 3 auxiliares de serviços gerais e uma usina de oxigênio, valor 
mensal: R$ 239.752,00 iniciando em abril e Aditivo ao Contrato n1  016/2020 
Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza, através da contratação de mais 5 
enfermeiros, 2 Farmacêuticos, 1 Médico Interno 24 hs e 2 auxiliares de 
Serviços Gerais por um período de 30 (três) meses, iniciando em 11 de maio e 
término em 11 de agosto do corrente, cujo valor mensal é de R$ 62.032,19. 
Sadia explica que foi necessário este ativo devido o aumento do número de 
casos em determinado momento e assim foi feito ampliação de mais um 
espaço, com aumento do número de leitos e enfermaria e por isso foi 
necessária a contratação de mais profissionais por meio deste aditivo. Ana 
Lívia passa a apresentação dos recursos transferidos via fundo municipal de 
saúde a ser destinado a Sociedade Filantrópica Hospital José Venâncio, sendo 
estes, através da Lei Federal 13.1995/20 e Portaria N-1.393 do MS, o qual o 
valor foi de R$ 110.640,45 e através da Lei Federal 13.1995/20 e Portarias N-
1.393 de 21/05/2020 e N-1.448 de 29/05/2020 do MS, valor de R$ R$ 
598.617,20, totalizando assim R$ 709.257,65 e conforme plano de trabalho 
apresentado pelo hospital estes recursos serão utilizados para a aquisição de 
medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares, aquisição de 
equipamentos e pequenas reformas e adaptações físicas para o aumento de 
leitos de suporte ventilatório e contratação e pagamento de profissionais 
necessários para atender a demanda adicional. Em relação às aquisições de 
equipamentos, insumos e materiais diversos, Sra. Ana Livia demonstrou tudo 
que foi adquirido (empenhado) para o enfrentamento ao COVID 19, 
descriminando o produto, a quantidade e o valor de cada produto até o 
momento. Apresentou a aquisição de: EPIs (ex: máscara cirúrgica tripla, dupla, 
TNT, N95/PFF2, óculos de proteção, protetor facial, avental, luvas), o qual 
totalizaram uma despesa de R$ 169.068,70. Sadia cita que os preços destes 
produtos agora que começaram a reduzir, onde, por exemplo, comprávamos 
uma caixa de luva por R$ 6,50 em média, agora que estamos conseguindo 
comprar a um preço de R$ 34,00 em média, porém os preços chegaram á mais 
de R$ 100,00 a caixa. Foram adquiridos também os testes rápidos Covid, 
somaram 350 unidades cujo valor total foi de R$ 40.900,00. Em relação à 
aquisição de Medicamentos, sendo estes: Omeprazol Injetável, Enoxaparina 40 
mg 	Injetável, Piperacili na+Tazobactam Injetável, Cefriaxona 1G Injetável, 
Midazolam Injetável, Alfentanila Injetável, Azitromicina 500 mg comprimido, cujo 
total de gastos em medicamentos foi de R$ 62.965,70. Em relação aos 
equipamentos, foram adquiridos: 1 aparelho de gasometria, 1 
monitor/desfibri lado r cardíaco, 1 ventilador pulmonar e 22 acessórios para 
ventilador pulmonar, 2 computadores e 2 impressoras multifuncionais para 
serem usados no Centro de Enfrentamento ao COVID. Total geral de gastos 
equipamentos: R$ 155.242,00. Além destes Ana Lívia apresenta as demais 
aquisições de produtos 	insumos, tais como: 	igênio 10m3, Impressos, 



Alimentação, TNT Liso, Lençol TNT descartável, Cobertura Remoção, Óbitos, 
Álcool Gel 70% galão 5 Litros, Álcool Líquido 70% - 1 Litro, Desinfetante 
Hospitalar Bactericida galão 5 litros, Dispenser/Reservatório/Bico Dosador para 
Sabonete Líquido, Oxímetro de Pulso de dedo, Termômetro Digital de testa, 
Escada com 2 degraus, Cadeira reforçada de cordinhas, Colchões densidade 
23, Bandeja Hospitalar Inóx, Biombo Hospitalar Triplo, Suporte de soro com 
rodízio, Mesa Auxiliar Mayo, Carrinho de Emergência, Instrumentais Cirúrgicos, 
Aparelho Pressão Adulto sem Esteto, Aparelho Pressão Obeso sem Esteto, 
Espaçador p/ medicamento aerossol, Circuito Ventilador Pulmonar, Equipo 
Bomba Infusão, Filtro Bacteriano/Viral Adulto, Catéter Central Duplo Lúmem, 
Reanimador Manual Adulto e Infantil, Kit Reservatório Ambú Adulto e 
Infantil/Neo, Máscara Silicone Ambú Adulto e Infantil, Válvula Inferior Ambú, Kit 
Reservatório Ambú Adulto, Kit Reservatório Ambú Infantil, Máscara Laríngea, 
Máscara Não Reinalante Adulto e Infantil, Dreno Tórax, Frasco Dreno Tórax, 
Fluxômetro Parede p/ Ar Comprimido 	e Oxigênio, Copo Umidificador 
Oxigenoterapia, Aspirador Venturi de Rede p/ Ar Comprimido, Cânula Sucção 
com regulagem, Mangueira Sucção, T de derivação de Ar, Válvula Reguladora 
Cilindro de Oxigênio com Fluxômetro, Kit Máscara Venturi Adulto e Infantil, cujo 
total das despesas foi de R$ 130.494,80. Em relação aos dados 
epidemiológicos da COVID no município, Ana Lívia diz que podemos observar 
que tivemos um aumento significativo no número de casos, onde podemos 
observar no 22  quadrimestre casos suspeitos (2.580); número de casos 
positivos (384); sendo que em maio tínhamos (15) casos positivos e em agosto 
(210) casos positivos; número de casos descartados (531); número de casos 
curados (329); número de internações no município (127); número de casos 
transferidos para a referência - Barretos (19) e número de óbitos (8) no 
quadrimestre e hoje estamos em (11) onze casos positivos. Sra. Sadia fala que 
a pandemia não acabou que ainda estamos na primeira onda e que podemos 
vir a ter uma segunda onde de contaminação pela COVID 19, e que vemos que 
a população já esta cansada, porém não podemos deixar de fazer a prevenção, 
temos que continuar com o uso de máscara, distanciamento social e 
higienização das mãos. Sadia explica que temos uma parceria com o governo 
do estado para aumentar o número de fiscais, onde receberão uma média de 
R$ 100,00 a R$ 120,00 a cada dia de fiscalização para fazer este trabalho de 
orientação, conscientização e fiscalização. Sadia cita quatro municípios que 
estão com incide de óbitos mais baixos do estado, sendo estes, Araraquara, 
Bauru, Franca e Marília e o que se observa é que eles fizeram uma boa 
prevenção em parceria com as Universidades e empresas apoiadoras e que 
este é o melhor caminho visto que não temos um protocolo de tratamento 
definido. A conselheira Maria Alice fala sobre a testagem rápida que não z----
100%. Sra. Sadia diz que sim, que pode dar um falso positivo ou negativo, e a 
Sra. Maria Alice deu exemplo que Barretos começou a fazer testagem rápida 
no comércio. Sadia diz que no nosso município também esta sendo feita a 
testagem nas unidades de saúde, no Asilo, nos profissionais da cadeia e que 
isso auxilia sim no diagnóstico precoce. Sadia diz que o importante também é 
procurar atendimento no início dos sintomas e que é o protocolo que o 
município vem adotando, que o Centro de Enfrentamento e o Hospital esta 
preparado para atender os casos e referenciar precocemente e com segurança 
se for necessário. Após a apresentação Sra. Ana Livia encerra a apresentação 
e passa a palavra para 	Sra. Sadia, q 	bre para perguntas e 
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questionamentos Sra. Maria Alice parabeniza o trabalho que a saúde vem 
desenvolvendo frente à Pandemia e a estrutura que foi montada para atender 
os casos, frente ao que esta ouvindo e vendo da população. Após, a Secretária 
da Saúde, Sra. Sadia perguntou se haviam outras perguntas sobre os 
demonstrativos do quadrimestre ou qualquer outra que os conselheiros 
acharem oportunas. Como não houve mais manifestação dos presentes, 
colocou a prestação de contas da audiência pública em relação ao 2 
quadrimestre de 2020 para aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade. 
Agradeceu novamente a presença de todos, desejou um bom retorno e 
encerrou a reunião por volta das 11:10 horas sendo lavrado a presente Ata, por 
mim Rogéria Adriana Casagrande e aprovada pelos membros presentes, 
conforme 	 seguem 	 em 
assinatura. 	  

Ana Lívia Rachelia Bianchini Terribas 

Antonio Donizete Figu ira '   

Bernadete Garcia de Souza 

João Pedro da Silva Destri 

Juvenata Carvalho DeI Angelo 

Luciana Drielli Bastos 	VVV  


