ATA N 377
Aos dezessete dias do mês de outubro 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 Extraordinária convocada previamente na
data de 11/10/2017, com a presença dos conselheiros: Rosane da Rosa,
Vinicius Graziotim de Cezaro, Marilisa de Almeida, Leontina Preuss, Roberta
Deimomi, Veridiana Scapinelo, Ricardo Biscoli, Jovelino de Bortoli, Vania
Buniatti, Suzana Maggione Bertuol, Martinho Crippa, Janete Toigo, Daniela
Zanco e Celestino Henicka com a seguinte pauta: 1) Relatório de Gestão
Municipal de Saúde - MGS – 2º Quadrimestre de 2017: com a palavra a Sra.
Gilcemara da Secretaria Municipal de Saúde, foi apresentado o Relatório de
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde do referente ao 2º
quadrimestre/2017, onde os valores despendidos pelo poder público para o
cumprimento de metas: o valor de R$ 14.418.852,03, com a participação dos
entes federados: Estado no valor de R$ 904.942,32; União no valor de R$
5.227.439,25 e Município no valor de R$ 8.826.470,46. Ressaltou o percentual
aplicado em saúde pelo município, que em conformidade com a EC 29/2000
que deveria ser de 15%, neste quadrimestre atingiu 20,26% do total geral de
receita de impostos. Passada a palavra à comissão de avaliação de prestação
de contas deste conselho, o mesmo manifestou-se favorável à aprovação do
Relatório Municipal de Gestão em Saúde do 2º quadrimestre/2017. Colocado
em votação o relatório foi aprovado pelos conselheiros presentes. 2) Relatório
de Gastos com Saúde elaborado pela Secretaria de Finanças referente ao
1º Quadrimestre/2017: coma palavra a Sra. Gilcemara da Secretaria Municipal
de Saúde que fez a leitura do mesmo, destacando o percentual aplicado em
Ações e Serviços Públicos de Saúde no 1º Quadrimestre/2017 foi de 19,94%.
Passada a palavra à comissão de avaliação de prestação de contas deste
conselho, o mesmo manifestou-se favorável à aprovação do Relatório do 1º
quadrimestre/2017 elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças. Colocado
em votação o relatório foi aprovado pelos conselheiros presentes. 3) Prestação
de Contas 49ª Etapa do Programa Solidariedade: coma palavra a Sra
Gilcemaria da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou a prestação de
contas, explanando que foi adquirido com esta etapa do programa, em
conformidade com o Plano de Aplicação aprovado por este conselho na data
de 20/06/2017, Ata nº 372 na ordem de R$ 8.005,76, a Secretaria Municipal de
Saúde adquiriu 22 unidades do Dispositivo de contracepção intradérmico no
valor de R$ 7.920,00. Após esclarecimentos foi colocada em votação a
prestação de contas a qual foi aprovada pelos Conselheiros presentes. 4)
Habilitação Hospital Beneficente São Carlos para realizar Laqueadura
Tubária e Vasectomia: Com a palavra a Enfª Vanessa Zardo da Secretaria
Municipal de Saúde que apresenta o Programa de Planejamento Familiar do
município de Farroupilha que está implementado desde o ano de 2008 e foi
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revisado em setembro/2017. O Programa é apresentado aos Conselheiros com
o objetivo de encaminhar o pleito de habilitação do Hospital Beneficente São
Carlos para realizar os procedimentos de Laqueadura Tubária e Vasectomia.
Os Conselheiros aprovaram o pleito por unanimidade. 5) Assuntos Gerais: a)
Retificação Ata nº 375 – Pauta Apresentação do Relatório de Gestão da
Associação Farroupilhense Pró Saúde – 2016: I – Onde consta: O relatório
de gestão do ano de 2016 foi aprovado pela comissão. Leia-se: O relatório de
gestão do ano de 2016 foi aprovado pelos Conselheiros presentes. b) Outubro
Rosa: A Enfª Vanessa Zardo da Secretaria Municipal de Saúde apresentou aos
Conselheiros a programação do Outubro Rosa Azul convidando-os a
participarem das próximas ações nos dias 20 e 25 do corrente mês. C)
Relatório de Faltas nas Reuniões do Conselho Municipal de Saúde: A
presidente abordou o assunto das faltas com os 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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