ATA N.º 292
Aos vinte e um dias do mês de agosto 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: 026941, 002884, 005635, 023340, 005998, 012550,
013458, 010264, 005268, 000952, 004177, 001030, 003358, 005810, 007018, 011841,
004088, 002738, 004984, 015503, 001268, 012354, 000947, 010010, 020608, 001068,
001942, 001637/MS/SE/FNS informando sobre os repasses para a Secretaria Municipal
da Saúde, competências 01/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012.
Portaria 1068/2012, recebida da Prefeitura de Farroupilha nomeando Márcia Elisa
Rombaldi como representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Desporto. A seguir o presidente passou a pauta: 1) Apreciação dos Relatórios de
Saúde elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças referente ao 1º
semestre/2012 e do Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, 2º
trimestre/2012 financeiro. Quanto aos relatórios de Saúde elaborados pela Secretaria
Municipal de Finanças o Secretário da Saúde explicou que esses relatórios são de praxe
e refere-se ao fechamento das rubricas da Secretaria Municipal da Saúde, isso é o
comparativo entre o plano de aplicação elaborado e aprovado por este conselho para o
ano de 2012 e o que foi efetivamente executado no 1º semestre/2012, dentro das
respectivas rubricas. O Secretário realizou a leitura do mesmo, ressaltando, conforme
solicitação do Conselho, de maneira simples os valores dispendidos para o Hospital
Beneficente São Carlos e Associação Farroupilhense Pró-Saúde. Passada a palavra à
comissão de avaliação de prestação de contas deste conselho, o Conselheiro Martinho
Crippa ressaltou a importância das especificações realizadas em tal relatório, e
manifestou-se favorável à aprovação do Relatório de Saúde 1º semestre/2012 elaborado
pela Secretaria Municipal de Finanças. Foi solicitado pela conselheira representante da
Associação dos Psicólogos Aline Andreazza que o extrato do relatório de saúde seja
encaminhado previamente a todos os conselheiros por e-mail. Quanto ao Relatório de
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 2º trimestre/2012, o Secretário
Municipal da Saúde, Sr. Itaroty João Luiz Fagherazzi explanou os valores despendidos
pelo poder público para o atingimento das metas: R$ 7.451.365,54. Do montante total
57,90 % no valor de R$ 4.314.387,68 foram aplicados pelo município, 7,23% pelo
Estado no valor de R$ 538.421,41 e 34,87% pela União no valor de R$ 2.598.553,45.
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Ressaltou o percentual aplicado em saúde pelo município, que em conformidade com a
EC 29/2000 deveria ser de 15%, neste trimestre atingiu 18,15% do total geral de receita
de impostos. Passada a palavra à comissão de avaliação de prestação de contas deste
conselho através do Conselheiro Martinho Crippa a mesma manifestou-se favorável à
aprovação do Relatório de Gestão do 2º trimestre/2012 financeiro. Colocados em
votação ambos relatórios foram aprovados pelos conselheiros presentes. 2)
Apresentação do SIOPS (sistema de informações sobre orçamentos públicos em
saúde) Semestral/2012. O Secretário Municipal de Saúde destacou alguns números
interessantes do SIOPS: o município de Farroupilha gastou por habitante R$ 210,31.
Dos R$ 210,31 gastos por habitante, 3,43% foram gastos com pessoal ativo, 1,26% com
medicamentos, 51,20% com serviços de terceiros - pessoa jurídica, 1,56% com
investimentos e 42,55% com outras despesas. O Secretário explicou que o SIOPS é a
maneira do Ministério da Saúde saber se o município cumpre o que está determinado
pela Constituição Federal através da Emenda Constitucional 29/2000, ou seja, gastar o
percentual de 15% das receitas do município em saúde pública. No 1º semestre/2012 a
despesa com saúde financiada por recursos próprios municipais representou 19,44% da
receita de impostos e transferências constitucionais e legais. Este indicador informa que
o município de Farroupilha está cumprindo com a CF/88 - EC29/2000. 3) Apreciação
da prestação de contas do Programa Solidariedade – A nota é minha - 28ª Etapa:
O Secretário Municipal de Saúde, Sr. Itaroty João Luiz Fagherazzi, apresentou a
prestação de contas, explanando tudo o que realizado com esta etapa do programa, em
conformidade com o Plano de Aplicação aprovado por este conselho. Com o recurso na
ordem de R$ 60.790,28, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou aquisição de materiais
e equipamentos para a UBS Belvedere e lanches para os voluntários de arrecadação de
cupons fiscais. O Conselheiro Luciano Hutten Correa solicitou que o Secretário informe
o valor total na aquisição de equipamentos da Unidade Básica de Saúde Belvedere.
Após a breve explanação e discussão dos conselheiros, o presidente colocou a Prestação
de Contas do Programa Solidariedade – A Nota é Minha – 28ª etapa, em votação e a
mesma foi aprovada 4) Proposição do Plano de Aplicação da 30ª etapa do Programa
Solidariedade - A Nota é Minha: O Secretário Municipal de Saúde, Sr. Itaroty João
Luiz Fagherazzi, em atenção à solicitação deste conselho, trouxe algumas sugestões de
aplicação do recurso na ordem de R$ 46.446,29: Aquisição de equipamentos para a
Unidade Básica de Saúde São José, cuja construção está em andamento, faltando a
aquisição dos equipamentos, materiais e móveis necessários. A listagem apresentada
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pela Secretaria foi elaborada por profissional técnico e é padrão do Ministério da Saúde
e fará parte integrante do plano. Também foi indicado pela Secretaria a aquisição de
equipamentos e material permanente para as Unidades Básicas de Saúde Cruzeiro e
Monte Pasqual. Foi sugerido pelo conselheiro presidente que seja apresentado pela
Secretaria Municipal de Saúde um orçamento estimado do valor total de equipamentos e
materiais necessários à Unidade Básica de Saúde São José na próxima reunião
ordinária. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde deverá encaminhar a lista de
equipamentos e materiais proposta ao e-mail dos conselheiros. Após analise e discussão
dos conselheiros foi aprovado a proposta de aquisição de equipamentos, móveis e
materiais para as Unidades Básicas de Saúde São José, Cruzeiro e Monte Pasqual no
valor de R$ 46.446,29. 5) Apreciação dos Indicadores de Saúde 2012. De imediato o
Secretário Municipal da Saúde passou a explanar os indicadores, explicando as metas
pactuadas para o ano de 2012. Explicou que houve modificações na pactuação neste
ano, e por esta razão estão sendo pactuados somente no mês de agosto. A seguir, foram
apresentadas, para conhecimento dos Conselheiros as metas propostas para o ano de
2012, em número de 31 indicadores. Após esclarecimentos solicitados pelos
conselheiros, o presidente colocou em votação e o conselho manifestou-se favorável aos
indicadores apresentados, aprovando os Indicadores de Saúde 2012. 6) Assuntos
Gerais. O presidente lembrou que na próxima reunião ocorrerá a eleição da diretoria do
conselho, lembrando que os conselheiros serão previamente convocados por escrito,
conforme previsto pelo Regimento Interno. De imediato foi eleita a comissão de
eleição: foram eleitos os seguintes conselheiros: Escrutinadora: Celina Geremia;
Presidente: Martinho Crippa; Secretária: Ana Butelli. Devido à mudança da nominata
houve a recomposição da comissão de análise de relatórios do Conselho Municipal de
Saúde pelos seguintes conselheiros: Martinho Crippa, Aline Andreazza, Tadeu Salib
dos Santos. A conselheira Aline Andreazza convidou os conselheiros para o Bingo e
Almoço da APAE, dias 22.08.2012 e 02.09.2012 respectivamente. O conselheiro
Luciano H. Correa relatou fato ocorrido no dia 11.08.2012, por volta das 12h30min, na
Emergência do Hospital Beneficente São Carlos, de que não havia equipamento hábil
para aferição de pressão pediátrico e que não havia médico pediatra naquele momento.
Por deliberação do conselho, determinou-se a expedição de ofício ao Hospital para
verificação do ocorrido. 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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