ATA N.º 286
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às dezenove horas, na
sede do Conselho Municipal de Saúde, reuniu-se este Conselho Municipal de Saúde
para reunião ordinária mensal. Iniciando o presidente passou à leitura das
correspondências recebidas: 000271, 000298, 001053, 000298, 003135, 000008,
001029, 006100/MS/SE/FNS informando sobre os repasses para a Secretaria Municipal
da Saúde, competências 12/2011, 01/2012, 02/2012 e 03/2012. Recebido o convite para
a abertura da Fenakiwi, no dia 04.05.2012, às 18 horas, representará o conselho
Municipal de Saúde a conselheira Sra. Luciane Sperling. Convite do Colégio Estadual
Farroupilha para participar do Ciclo de Palestras e conhecer o projeto “Saúde: uma
responsabilidade

de

todos”,

convidando

os

conselheiros

para

participar.

Correspondência recebida do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Calçados e
de Vestuários de Farroupilha, datado de 23.11.2011, indicando seus novos
representantes: Titular: Luiz Messinger e Suplente: Shirley Souza Telles do Amaral.
Ofício 065/2012, datado de 09 de abril de 2012, da Associação Farroupilhense PróSaúde indicando seus novos representantes: Titular: Ana Maria Ducati Butelli e
Suplente: Fábio Juarez Lenz Custódio. A seguir o presidente passou a pauta: 1) Parecer
do Conselho Municipal de Saúde sobre a complementação ao valor de diárias de
UTI do Hospital Beneficente São Carlos. De imediato foi passada a palavra ao
Secretário Municipal de Saúde, Sr. Itaroty João Luiz Fagherazzi, que explicou que a
Comissão Intergestora Bipartite (CIB) RS editou a Resolução 035/12 que trata de
complementação de diárias de leito de UTI. Atualmente, o valor pago pela Tabela
Unificada do SUS por diária de UTI tipo II é R$ 478,72. Com a possibilidade de
complementação pelo Estado do Rio Grande do Sul, o Hospital Beneficente São Carlos
poderá receber R$ 800,00, isto é, a complementação de R$ 321,28. Para tanto é
necessário parecer do Conselho Municipal de Saúde, especialmente que os leitos são
disponibilizados ao Sistema Único de Saúde. Os conselheiros manifestaram-se
favoravelmente à emissão do parecer. 2) Atestado de Pleno e Regular Funcionamento
do Hospital Beneficente São Carlos: O Presidente passou à leitura do Ofício 02304/12, datado de 11 de abril de 2012 do Hospital Beneficente São Carlos, solicitando
Atestado de Pleno e Regular Funcionamento, o qual é aprovado pelos conselheiros e
emitido conforme solicitado. 3) Apreciação do Plano de Aplicação para aquisição de
equipamentos para a UTI Neonatal do Hospital Beneficente São Carlos – recursos
da Consulta Popular 2011-2012: Passada a palavra ao Secretário Municipal de Saúde,
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o mesmo explicou que dentre as prioridades da região para os recursos da Consulta
Popular está a aquisição de equipamentos para a UTI Neonatal do Hospital Beneficente
São Carlos. Assim, foi apresentado plano de aplicação que prevê a aquisição de diversos
equipamentos na ordem de R$ 297.058,00, aos quais a Secretaria solicita aprovação.
Após questionamentos e esclarecimentos acerca do plano de aplicação apresentado, o
mesmo foi aprovado pelos conselheiros presentes. 4) Entrega do Relatório de Gestão
Anual da Associação Farroupilhense Pró-Saúde 2011 para comissão de avaliação
de prestação de contas deste Conselho. De imediato a Sra. Ana Butelli fez a entrega
do relatório para o presidente que permaneceu com o Relatório por fazer parte da
comissão para apreciação na próxima reunião ordinária.

5) Assuntos Gerais. O

presidente Dr. Luciano H. Correa pediu na última reunião que os conselheiros
refletissem sobre a criação de uma comissão para estudar a possibilidade de reforma do
nosso estatuto. A comissão foi composta com os representantes das seguintes entidades:
OAB, Secretaria Municipal de Saúde, FARMED, Sindicato dos Trabalhadores do
Calçado e Sindicato dos Aposentados e já foi agendada a primeira reunião, no dia
24.04.2012, na Secretaria Municipal de Saúde, às 19h30min. Nada mais havendo a
constar, após lida e achada conforme a presente ata foi aprovada e vai ser assinada pelos
conselheiros presentes.
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