ATA N.º 356
Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas, nas dependências do CEAC (Centro de Atendimento ao
Cidadão), Rua 14 de Julho, 710 - bairro Centro reuniu-se este Conselho
Municipal de Saúde para reunião ordinária mensal, convocada previamente na
data de 08/07/2016, com a presença dos seguintes conselheiros: Roberto
Sebben, Paulo Biegelmeyer, Flavia Cambruzzi Sbardelotto, Francisco Isaias;
Luciano Hütten Correa, Veridiana Argenta, Erica Oss, Antonio Romgna,
Suzana Maggioni Bertuol, Edela Zanonatto, Fabiana Bernardi, Gilson Bortoli e
com a seguinte pauta. 1) Apreciação do Relatório de Gestão da Associação
Farroupilhense Pró-Saúde, referente ao exercício de 2015: com a palavra
Dr Cleiton Forni que apresentou o Relatório de Gestão 2015, referente às
ações da atenção básica em saúde, estrutura do Pró Saúde, demonstração do
trabalho realizado pelas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Estratégia
de Saúde da Família, explanando os programas e grupos desenvolvidos, os
medicamentos disponibilizados e distribuídos, o total de consultas agendadas,
bem como a estrutura da atenção especializada. As metas do contrato gestão
estão descritas no relatório, e tiveram os seguintes desempenhos: Meta I – foi
cumprido

102,55%

para

consulta

médicas

e

124,92%

para

outros

atendimentos. tendo média de 113,74% da meta de atendimento; Meta II – foi
cumprida meta de vacinação de 90% em 101,14%, 102,04% no aleitamento
materno, 90,64% vacinas em gestantes, 103,94% em cobertura de pré natal,
90,51%

acompanhamento

de

diabéticos

cadastrados,

80,32%

acompanhamento de hipertensos, 107,78% em visitas domiciliares e 104,60%
visitas domiciliares do total de consultas (5%). Meta III – foi cumprida 617,18%
da meta de Vigilância Epidemiológica. Meta IV – foi cumprida 120,48% dos
atendimentos pactuados no serviço de atenção especializada. Pesquisa de
satisfação dos usuários cujo resultado médio atingido nos serviços foi 50%
ótimo; bom 40 %, regular 8% e ruim 2% de janeiro a dezembro de 2015. A
seguir foi apresentada pela Sra. Ana Maria Ducatti Buttelli, Gerente Financeiro
da Associação Farroupilhense Pro-Saúde, a Planilha Financeira com a
demonstração contábil do ano de 2015 em que houve a prestação de serviços,
porém sem o repasse dos recursos suficientes o que apresentou um resultado
negativo. Foram separados os agentes da dengue, que acarretou uma
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diminuição dos repasses. Também foi explanada a questão dos repasses dos
recursos da Assistência Social para a manutenção da Casa Lar, Colocado em
votação o relatório os presentes aprovaram o mesmo por unanimidade. 2)
Apresentação e apreciação do Plano de Aplicação Recurso Resolução
CIB/RS 369/2015 – Verão para todos 2015/2016: com a palavra Enfª Paulina
que apresentou o relatório de atividades de 2015 e as atividades delineadas
para o ano de 2016, em que foram realizadas 5 Capacitações entre os Agentes
Comunitários de saúde, Escolas e Comunidade, resultando em 34.640 visitas
e orientações realizadas pelos Agentes de Saúde e Escolas. Também, foram
realizados mutirões de recolhimento de criadouros realizados, em nº de 04,
recolhidas 215 toneladas de criadouros e entulhos e 1.865 pneus. O Plano de
Aplicação prevê como objetivo adquirir equipamentos e materiais necessários
para a manutenção e qualificação da Equipe da Dengue, em que serão
aplicados recursos de RS 23.130,20, conforme Resolução 369/15 – CIB/RS,
descritos a seguir: uniformes na ordem de R$ 11.730,00; materiais de
expediente na ordem de R$ 7.250,20; atividades educativas na ordem de R$
4.150,00. Passada a aprovação dos conselheiros o Plano de Aplicação da
Dengue foi aprovado. 3) Apresentação ECOFAR: com a palavra Sr Paulo,
Diretor da Ecofar que apresentou a empresa iniciando pelo objetivo em criar
essa empresa. Com a atual administração houve a avaliação e fiscalização do
contrato anterior. O serviço anterior prestava um custo mensal de R$ 600 mil
reais sem a parte da capina, o que acarretaria em aumento do valor em R$
100 mil reais. Coma equipe do meio ambiente houve um estudo para melhorias
do serviço com a diminuição dos custos e que foi criada a Ecofar, empresa de
capital misto – 99,75% do município e 0,25% de capital privado com regime de
contratação CLT, contando com 85 funcionários; iniciando com uma capital
social de R$ 50.000,00. A empresa anterior se tivesse a renovação de contrato
estaria representando uma despesa mensal próximo de R4 900 mil reais.
Atualmente a Ecofar representa uma economia em torno de R$ 278 mil reais.
– anualmente representa uma economia em torno de R$ 3 milhões de reais. 4)
Assuntos gerais: a) esclarecimentos sobre os equipamentos da UPA 24 h –
de acordo dom a resposta da SMS foi de que o Estado não liberou os recursos
para este item; b) Regimento Interno em razão das eleições: com a palavra o
Conselheiro Luciano colocou que o Regimento está muito defasado e que
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implicará em mudanças legislativas com aprovação via Câmara de Vereadores.
Algumas sugestões foram explanadas e que ficarão para serem discutidas na
próxima reunião ordinária. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente reunião
da qual foi lavrada esta ata que foi aprovada e segue assinada pelos
conselheiros presentes.
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