ATA N.º 366
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 convocada
previamente na data de 14/02/2017, com a presença dos seguintes conselheiros: Veridiana
Argenta Scapinelo, Rosane da Rosa, Jovelino Potrich, Eduardo Segato, Celestino Henicka,
Ricardo Biscoli, Daniela Zanco, Odacir Luis de Jesus, Fabiana Bernardi, Neri Antônio Maioli,
Paulo Biegelmeyer, Giorgia Fernandes, Suzana Bertuol, Roberta Deimomi e Vania Fistareli, com
a seguinte pauta: 1) Plano de Aplicação Vigilância Epidemiológica: Plano de Ação do Recurso
da Portaria GM/MS nº 3129 de 28 de dezembro de 2016 prevê aquisição de equipamentos e
materiais necessários para a manutenção e qualificação da equipe de combate às endemias no
valor de R$ 24.627,13. Após apresentação e apreciação os conselheiros (as) aprovaram o plano
de aplicação com ressalvas de que a complementação do salário seja redistribuída em algum
outro item exposto do Plano ou criar novo item. 2) Apreciação do Relatório de Gestão da
Secretaria Municipal de Saúde referente ao 3º quadrimestre/2016 (Anual), e Relatório de
Saúde elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças referente ao Ano/2016 (Anual): O
Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde do referente ao 3º quadrimestre/2016,
a Secretaria de Saúde apresentou os valores despendidos pelo poder público no ano de 2016
para o cumprimento de metas: R$ 42.692.951,06 com a participação dos entes federados:
Estado no valor de R$ 3.515.816,00; União no valor de R$ 15.465.622,46 e Município no valor
de R$ 23.711.512,60. Ressaltou que o percentual aplicado em saúde pelo município, que em
conformidade com a EC 29/2000 deveria ser de 15%, no ano de 2016 atingiu 18,22% do total
geral de receita de impostos. Após questionamentos dos conselheiros e as devidas explicações
sobre PMAQ o relatório de Gestão foi aprovado. Também, foi esclarecida a questão sobre um
modelo de relatório sobre a prestação de contas do trimestre, solicitado pelo Conselho que
seja quadrimestral acompanhando o Relatório de Gestão – MGS, o que foi aceito pelo
conselho. 3) Readequação do Plano de Aplicação dos Equipamentos da UPA: Secretária da
Saúde Rosane esclareceu que ao assumir a secretaria da saúde uma das metas é colocar a UPA
em funcionamento e verificou que o processo de recursos do Estado estavam parados. A partir
disso o Plano de Aplicação foi readequado nos moldes da aprovação da ATA nº 329 de
18/12/2014, sendo encaminhado à Secretaria de Planejamento do Estado. 4) Atestado de
Pleno e Regular Funcionamento Associação Pró Saúde Farroupilha: Foi repassada ao conselho
o atestado de pleno e regular funcionamento da Entidade, nominando a Diretoria. 6) Assuntos
Gerais: a) Ofícios de recondução de Conselheiros, b) Aprovação do novo Regimento Interno
com a publicação da Portaria. Presidente do CMS coloca a importância do comprometimento
de todos em participarem das reuniões. c) Iª Conferência Municipal da Saúde da Mulher –
encontro em Caxias do Sul dia 31.03.2017, d) Conselheiro Maioli ressalta a importância do
pagamento do PMAQ a título de bonificação das equipes de ESF’s já aprovado pelo CMS. 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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