ATA N.º 374

Aos quinze dias do mês de julho 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 14/08/2017, com a
presença dos conselheiros: Rejane Calloni, Roberta Deimomi, Veridiana
Scapinelo, Claudio Pasa, Vania Buniatti, Marilisa de Almeida, Mikaela Basso,
Odacir de Jesus, Eduardo Segatto, Celestino Henrich, Rosene Ines de Bastiani,
Suzana Bertuol, Jovelino Potrich, Vinicius de Cesaro, Daniele Marcola, com a
seguinte pauta: 1) Treinamento para os Conselheiros para análise dos
Relatórios de Gestão: Sr Gilmar Paulus iniciou a apresentação com os
conceitos da contabilidade em que são materializados pelos orçamentos anuais
da administração pública – receitas e despesas, bem como exemplificando as
operações que envolvem as despesas citando alguns exemplos da área da
saúde. Também, ressalta que a contabilidade está pautada em legislação e
que a classificação se dá por natureza de cada despesa, bem como demais
categorias de despesas. Abordou, também conceitos da licitação e a legislação
pertinente, e todo o processo de licitação até o pagamento do compromisso
firmado. Após, Sr João, demonstrou a parte que compõe a receita e que o
percentual destinado para a saúde é de no mínimo 15%, com exceção dos
rendimentos em aplicações. Também, foi comentado, em nível de informação o
PPA, que está sendo programado, visto que é uma exigência a partir do 2º ano
de administração e deverá passar pela apreciação do Conselho Municipal da
Saúde. Na sequência, a presidente informou o recebimento do Ofício da
Vigilância Sanitária sobre a troca da despesa de R$2.864,00 para a compra de
pranchas de EVA a serem utilizadas em vários eventos. Também, a título
informativo, foi lida a correspondência do Sindicato dos Trabalhadores
Agricultores Familiares de Farroupilha – SINTRAFAR, comunicando a mudança
da razão social. A presidente citou a a reunião dos associados e conselheiros
do HBSC, ocorrida em 02 de agosto em que ficou definida a mudança do
estatuto, e que já está aprovado, sendo representantes do CMS srª Veridiana
Scapinelo e Roberta Deimomi. A Conselheira Suzane ressalta o Jantar
Homens na Cozinha, que irá ocorrer no sábado dia 19/08/2017 para que todos
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colaborem com essa ação da Liga de Combate ao Câncer de Farroupilha.
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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