ATA N.º 309
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às dezenove e trinta
horas, na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Farroupilha, reuniu-se este
Conselho Municipal de Saúde para reunião extraordinária previamente convocada em
23/08/2013. O Conselho apreciou a seguinte pauta: 1) Apreciação da Proposição do
Plano de Aplicação da 34ª etapa do Programa Solidariedade: A proposição da
Secretaria para recursos na ordem de R$ 50.000,00, é para a aquisição de mobiliário
contemplando as necessidades do Centro Especializado de Saúde – CES, e as da
Fisioterapia e da Estratégia de Saúde da Família da UBS São José não adquiridos na 32ª
etapa, pois as demandas ultrapassaram o valor daquele orçamento. Após discussão e
questionamentos, o Plano de Aplicação foi aprovado pelos conselheiros presentes. 2)
Processo seletivo de ACS (Agentes Comunitários de Saúde), na data de 14/09/2013
para as ESF (Estratégia de Saúde da Família) das áreas 004 – São José, 005 Medianeira, 006 – Monte Pascoal, 007 - Cruzeiro. Indicação de 02 conselheiros
para acompanhamento da seleção: Foram indicados pelos Conselheiros presentes para
acompanharem o processo seletivo dos ACS: Neri Maioli e Mara Parlow. 3)
Retificação Ata nº 307 em seus itens 2, 4 e 5 : Foi concedida a palavra ao Sr. Cirano
Cisilotto que solicitou a retificação dos itens da pauta que foram transcritos em
desacordo com a proposição apresentada na reunião de 06/08/2013: a) Apreciação da
proposição do Plano de Aplicação da Consulta Popular 2012/2013: Os
equipamentos que se pretende adquirir são os seguintes: 01 gerador eletrocirúrgico
microprocessado; 14 monitores multiparamétricos: 02 com capnografia, 02 sem
capnografia e 10 pré-configurados; 01 cardiotocógrafo; 02 carros de emergência
médico-cirúrgicos; 03 incubadoras neonatais; 06 oxímetros de pulso portáteis com
sensor; 05 condicionadores de ar: 03 de 32.000 BTUS piso teto e 02 de 60.000 BTUS
sistema reverso; 01 eletrocardiógrafo; 01 aparelho de RX; 01 geladeira comercial; 01
cardioversor portátil; 01 central de monitoramento habilitado para 10 leitos; 01 motor
pneumático para cirurgias ortopédicas; totalizando R$ 500.000,00. b) Apreciação da
proposição de plano de aplicação para aquisição de equipamentos para o Hospital
B. São Carlos a serem adquiridos com recursos do Orçamento do Estado, para o
Centro Obstétrico, Urologia e Traumato-Ortopedia. Os equipamentos que estão
previstos para aquisição na proposição do Plano de Aplicação são os seguintes: 01
litotriptor pneumático balístico digital; 01 ureterorrenoscópio, 01 fonte de luz; 01 mesa
cirúrgica ortopédica, 01 motor cirúrgico pneumático; 01 dermátomo elétrico, 01 gerador
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eletrocirúrgico microprocessado; 05 monitores multiparamétricos; 01 aparelho de
anestesia; 02 incubadoras neonatais estacionárias; 01 mesa cirúrgica motorizada para
pequena, média e altas especialidades cirúrgicas de parto e obstetrícia; 01 foco cirúrgico
de teto; 03 caixas de instrumentais para cesáreas; 06 berços para recém-nascido; 01
central de vácuo clínico. Salientou que estes equipamentos serão utilizados
prioritariamente para os usuários do Sistema Único de Saúde, somando R$ 502.510,00.
c) Apreciação da proposição do Plano de Aplicação da Consulta Popular 2011/2012
(UCI Neonatal): O plano de aplicação para aquisição de equipamentos para a UCI
Neonatal é da ordem de R$ 300.000,00. Para aquisição de 02 ventiladores pulmonares
infantil/neonatal e 01 ventilador pulmonar adulto/infantil/neonatal; de 09 incubadoras
de parede dupla; 04 capacetes de acrílico pequeno, 05 capacetes de acrílico médio. Após
apresentação os conselheiros debateram e analisaram os planos de aplicação e se
certificaram dos equívocos da ata nº 307. A retificação foi posta em votação e aprovada
pelos presentes. Nada mais havendo a constar, após lida e achada conforme a presente
ata, foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes.
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