ATA N.º 308
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às dezenove horas, no Salão
Nobre da Prefeitura Municipal de Farroupilha, reuniu-se este Conselho Municipal de
Saúde para reunião ordinária mensal. A seguir o presidente passou a pauta: 1)
Apreciação do Plano de Aplicação da Vigilância Sanitária/2013.

O presidente

passou a palavra à Sra. Giselle Somacal, que apresentou o plano aplicação dos resíduos
de recursos advindos do Fundo Nacional de Saúde, na ordem de R$ 9.203,06: aquisição
refrigerador, freezer, material educativo: 600 cartilhas e 2000 panfletos orçados em R$
3.946,67. Permanecerá o saldo de R$ 5.256,39 para uso posterior. Após discussão e
questionamentos o plano de aplicação foi aprovado pelos conselheiros presentes. 2)
Apreciação do Relatório de Gestão da Associação Farroupilhense Pró-Saúde/2012.
A Enfermeira Tatiane Klein e Dr. Luís Antônio Rotta, representantes da Associação
Farroupilhense Pró-Saúde, apresentaram o Relatório de Gestão 2012, demonstrando o
trabalho realizado pelas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Estratégia de Saúde
da Família, explanando os programas e grupos desenvolvidos, os medicamentos
distribuídos, o total de consultas agendadas, atendimentos realizados pelo CAPS I Caisme, CAPS AD, Vacinas, Programas e Projetos, Grupos Terapêuticos, agendamento
de consultas e outros. Foi apresentado também o atendimento especializado realizado
em fisioterapia, ortopedia e traumatologia, Centro Especializado em Saúde, pesquisa de
satisfação dos usuários cujo resultado médio atingido nos serviços foi 54,6% ótimo e
bom 35,4%, de janeiro a dezembro de 2012. As metas do contrato de gestão descritas
no relatório, foram apresentadas pelos coordenadores e tiveram os seguintes
desempenhos: Meta I – foi cumprido 129,06% de consultas médicas e 125,25% nos
demais atendimentos da meta pactuada; Meta II, foi cumprido 95,16% de cobertura
vacinal, 91,60% da cobertura de pré-natal, 88,84% de acompanhamento dos diabéticos,
e 85,98% doa acompanhamento de hipertensos da meta pactuada; Meta III, foi cumprida
122,58% da meta de atendimento em vigilância epidemiológica; Meta IV, foi cumprida
144,54% de atendimentos de atenção especializada. Passada a palavra à comissão de
avaliação deste conselho a mesma manifestou-se favorável à aprovação do Relatório de
Gestão da Associação Farroupilhense Pró-Saúde de janeiro a dezembro de 2012.
Colocado em votação, o mesmo foi aprovado pelos conselheiros presentes. 3)
Preparação para a realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde. O presidente
passou a palavra ao secretário Municipal de Saúde, Dr. Luís Gerando Melo, que
explanou da importância da Conferência Municipal de Saúde no primeiro ano de cada
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gestão municipal, por ser o momento de construção dos Planos Municipais de Saúde e
dos Planos Plurianuais. Este é também o momento de ouvir a opinião/contribuição da
sociedade sobre os principais pontos a serem contemplados pela política de saúde que
será elaborada e implementada no município nos próximos 04 anos. A realização desta
Conferência tem o propósito de avaliar a situação de saúde, e propor diretrizes para a
formulação da política de saúde local. Os Conselheiros presentes elegeram a comissão
organizadora da Conferência com os seguintes integrantes: Cirano Cisilotto
representante do hospital Beneficiente São Carlos, Luís Geraldo Melo represente da
Secretaria Municipal de Saúde, Adriano Calegari representante do Sindicato Rural,
Roberta Deimomi representante dos Fisioterapeutas, Jorge Cenci, representante da UAB
e Miguel Ângelo Silveira de Souza, representante da Secretaria Municipal de assistência
social, que definirá: data e local; número de delegados; tema principal, subtemas ou
eixos relacionados com o sistema de saúde do município; palestrante; pré-conferências;
despesas com a Conferência; participantes; documentos a serem elaborados;
programação; convites e ofícios. 4) Agenda da eleição do Conselho Municipal de
Saúde. O presidente comunicou os conselheiros que no próximo mês deve ocorrer a
eleição da Diretoria do Conselho Municipal de Saúde, esta previsto nos artigos 31 e 33
do Regimento Interno deste Conselho. A data da eleição sugerida é para a reunião
ordinária do dia 17/09/2013, às 19:30 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal.
Colocada em votação a data foi aprovada pelos Conselheiros presentes. O Artigo 33 do
Regimento prevê a designação da comissão eleitoral, composta por: Presidente Neri
Maioli representante dos aposentados Secretário: Aline Andreazza representante dos
psicólogos e Escrutinador Adriano Calegari representante do Sindicato Rural. Para esta
assembleia haverá convocação prévia de todos os conselheiros para que compareçam na
data de 17/09/2013 determinada para a eleição. 5) Apreciação da Proposição
Bonificação dos profissionais das Estratégias de Saúde da Família com adesão ao
PMAQ (Programa Nacional de Melhoria e do Acesso e da Qualidade na Atenção
Básica) 1º semestre/2013. De imediato o presidente passou a palavra ao Dr. Luís
Antônio Rotta que apresentou a proposta de utilização de R$ 57.400,00 para a
bonificação de profissionais das equipes de ESF referente a fevereiro de 2013 de acordo
com o desempenho de cada equipe, e maio de 2013 de forma igualitária entre todos os
colaboradores de todas as equipes, NASF e coordenação/apoio institucional. Conforme
plano de aplicação. Após debates e esclarecimentos a proposta foi aprovada pelos
conselheiros, com a emenda de que os pagamentos sejam feitos nos meses de outubro e
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novembro de 2013. 6) Apreciação Plano Aplicação para aquisição de ambulância
na ordem de R$ 100.000,00 , com recurso do tesouro do Estado para a Secretaria
Municipal de Saúde. Foi apresentado pelo Secretário Municipal de Saúde, que
explicou que atualmente há dificuldades na remoção de pacientes com necessidade de
transporte em ambulância das Unidades Básicas de Saúde e ou do domicílio para
atendimento hospitalar, e também para a transferência de pacientes inter-hospitalares.
Há existência de demandas em especialidades não ofertadas em nosso município que
requerem deslocamento em ambulância. As duas existentes no município são
insuficientes para os atendimentos, por isso estamos encaminhando projeto no valor de
R$ 100.000,00 para aquisição de ambulância tipo B. Após esclarecimentos, o plano foi
aprovado pelos conselheiros presentes. 7) Assuntos Gerais: a) Apresentação da
retificação do projeto dos recursos advindos para o Telessaúde. O Dr. Luís Melo
apresentou retificação dos valores apresentados neste conselho na reunião do dia
18/06/2013. O recurso do Projeto Telessaúde advindo do Ministério da Saúde no valor
de R$ 17.420,84, conforme nota Técnica da Comissão Intergestores Bipartite/RS
(CIB/RS) o valor é na ordem de R$ 12.443,45, o valor do projeto para aquisição de
materiais é de R$ 8.710,42 e não o informado na reunião supramencionada. A previsão
orçamentária para aquisição de equipamentos é idêntica à apresentada anteriormente,
porém o número de equipamentos é menor adequado ao valor correto. b) Apresentação
de verbas perdidas. Foi concedida a palavra ao Secretário Municipal de Saúde Dr. Luís
Geraldo Melo explicou aos conselheiros presentes, que ocorreu perda de verbas
referente ao recurso da 32ª etapa do Programa Solidariedade, sendo necessária
devolução junto ao tesouro do Estado na ordem de R$ 9.198,52, por não haver tempo
hábil para realizar a aquisição de bens previstos no plano de aplicação no valor de R$
6.082,52, e bens não entregues por fornecedor na ordem de R$ 3.110,00, aprovado neste
Conselho na data 19/03/2013. C) Correspondências recebidas. O presidente fez a
leitura de correspondências recebidas: ofício nº 066/2013, datado de 14 de agosto de
2013 da Comunidade Terapêutica Fazenda Esperança de Farroupilha, solicitando
Atestado de Pleno e regular Funcionamento. Havendo dúvidas quanto à capacidade de o
Conselho atender ao pedido, a resolução ficará suspensa até a próxima reunião. O
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Farroupilha enviou ofício designando seus
representantes neste Conselho o Sr. Adriano Calegari (titular) e a Sra. Josecarla Signor
(suplente). A Secretaria Municipal de Saúde enviou ofício nº 206/2013, informando o
afastamento da Diretora de Planejamento, Sra. Luciana de Fátima Calábria Mandelli, e
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designando como representante suplente a Sra. Gilcemara Zink de Azevedo Williges.
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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