ATA N.º 372
Aos vinte dias do mês de junho 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 09/06/2017, com a
presença dos conselheiros Rosane da Rosa, Eduardo Segatto, Roberta
Deimomi, Veridiana Scapinelo, Ricardo Biscoli, Neri Maioli, Martinho Crippa,
Celestino Henicka, Juvelino De Bortoli, Suzane Silveira de Souza, Vania
Buniatti, Daniela Zanco, Mikaela Basso, Odacir de Jesus, Janete Toigo com a
seguinte pauta: 1) Resolução Ad Referendum nº 001/17: A Resolução referese ao Plano de Aplicação Consulta Popular 2012/2013 com saldo
remanescente de R$ 46.320,42 para aquisição de material e equipamento
permanente: 04 endoscópios rígidos com dimensões específicas e cabo de
fibra ótica para operar os equipamentos. Com relação ao Plano de Aplicação
Consulta Popular 2013/2014 com saldo remanescente de R$ 55.315,30 para
aquisição de material e equipamento permanente: Equipamento portátil de
análise sanguínea a beira de leito e que serve para determinação quantitativa
simultânea de elementos sanguíneos específicos para pacientes críticos tais
como Gases essenciais e marcadores cardíacos. Passada à aprovação a
Resolução Ad Referendum em que prevê as aquisições foi aprovada por
unanimidade.

2)

Relatório

quadrimestre de 2017:

de

Gestão Municipal

em

Saúde

–

1º

Com a palavra Gilcemara em que apresentou o

Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde do referente ao 1º
quadrimestre/2017, com os valores dispendidos pelo poder público para o
cumprimento de metas com a participação dos entes federados: do total de R$
15.078.669,53, sendo: R$ 8.930.517,50 (59,23%) aplicados pelo Município; R$
1.324.136,79 (8,78%) aplicados com recursos do Estado e R$ 4.824.015,24
(31,99%) aplicados com recursos da União. O total da receita municipal
aplicada em saúde é de 19,93%. Passada a palavra à comissão de avaliação
de prestação de contas deste conselho foram feitos alguns questionamentos e
os mesmos se manifestaram favoráveis à aprovação do Relatório de Gestão. 3)
Nota Fiscal Gaúcha – Plano de Aplicação da 49ª parcela: Com a palavra
enfermeira Vanessa Zardo em que colocou o Plano de Aplicação da Nota
gaúcha no valor de R$ 8.005,76 prevê a aquisição de 23 dispositivos de
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contracepção intradérmico para grupo específico de mulheres, as quais não
aderem aos tratamentos convencionais. Esse grupo se constitui em mulheres
em situação de vulnerabilidade (com doenças mentais, usuárias de drogas).
Passada à aprovação o projeto foi discutido pelos conselheiros com relação
aos

aspectos

de

investir

também

essas

receitas

em

aquisição

de

medicamentos, bem como a saúde do município ampliar o projeto. Colocado
em votação foi aprovado por unanimidade. 4) Assuntos Gerais: a) apreciação
e aprovação de indicação de novo membro do conselho que representa a
AMAFA, em razão de falecimento do membro titular. b) Conferências: foi
colocado que os relatórios das conferências são abertos a todos e serão
enviados por e-mail para todos os conselheiros. Sobre a Conferência da Mulher
o município não participou da fase estadual, pois a 5ª CRS se absteve de
participar, bem como o próprio Estado não participou. c) A presidente do CMS
enviou um ofício a UAB em 01/06/17, por exigência do regimento interno,
solicitando as justificativas das ausências da entidade no CMS; a entidade
apresentou as justificativas que foram acatadas pelos conselheiros. 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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