ATA N 381

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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 Ordinária
convocada previamente na data de 08/01/2018, com a presença dos conselheiros:
Fabiana Bernardi, Roberta Deimomi, Veridiana Scapinelo, Neri Maioli, Daniela Zanco,
Janete Toigo, Rosene Ines De Bastiani, Gilberto Fontanella, Paulo Ricardo Scariot,
Ricardo Biscoli, Leontina Preuss, Vania Buniatti, Suzana Maggioni Bertuol, Maria da
Gloria Menegotto, Eduardo Segato, Martinho Crippa, com a seguinte pauta: 1) Plano
Municipal de Saúde 2018-2021: Com a palavra a representante da Secretaria Municipal
de Saúde, a enfermeira Adriane Callegari Lume que apresentou a Política de Saúde
Pública do Município, elencando os dados epidemiológicos dos anos de 2013-2016, e
como acontece a operacionalização da Rede de Assistência em Saúde. Em seguida a
enfermeira Vanessa Zardo, que apresentou o compromisso da gestão municipal,
elencando as diretrizes e as metas contempladas no Plano Municiapl de Saúde para os
anos de 2018-2021. Após a presidente do conselho passou a palavra para os
conselheiros presentes, os quais fizeram os questionamentos para esclarecimento de
dúvidas. O Plano Municipal de Saúde foi aprovado por unanimidade. 2) Programação
Anual de Saúde 2018: Com a palavra a enfermeira Vanessa Zardo, que apresentou a
PAS – Programação Anual de Saúde para o ano de 2018, demonstrando os valores que
serão aplicados de forma sistematizada, e as ações que serão desenvolvidas para o
cumprimento dos objetivos contemplados no Plano Municipal de Saúde. Os conselheiros
esclareceram suas dúvidas e aprovaram por unanimidade. 3) Plano de Aplicação da 51ª
Etapa do Programa Solidariedade: Com a palavra a enfermeira Vanessa da Secretaria
Municipal de Saúde que apresentou o Plano de Aplicação da 51ª Etapa do Programa
Solidariedade com a proposta de continuidade

de ação preventiva de planejamento

reprodutivo para as mulheres vulneraveis do município, contemplando a aquisição de 26
dispositivos de contracepção intradermico no valor de R$ 9.276,52. O conselheiro Neri
Antônio Maioli pontuou a necessidade de destinar orçamento para esta ação com o
objetivo de fortalecer o planejamento familiar, solicitando que o valor da próxima etapa
seja destinada a esta mesma ação. Colocado o plano em aprovação o qual foi aprovado
em sua íntegra. 4) Prestação de Contas da 50ª Etapa Do Programa Solidariedade HBSC: Com a palavra a senhora Sandra De Bortoli apresentou a prestação de contas da
50ª Etapa Do Programa Solidariedade, onde os recursos foram aplicados de acordo com

o plano de aplicação aprovado por este conselho na aquisição de medicamentos e
insumos hospitalares no valor de R$ 9.718,30. Passado para à aprovação, foi aprovado
por unanimidade. 5) Assuntos Gerais: a) Com a palavra Veridiana Scapinelo que fez a
leitura das correspondências recebidas das entidades para substituição de membros:
Secretaria Municipal de Saúde: titular Rosane Inês Bourscheidt da Rosa e, suplente
Juliana Baldez; Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul: titular Erika Paula
Pereira Oss e suplente Rosene Inês De Bastiane; União das Associações de Bairro de
Farroupilha: titular: Paulo Ricardo Scariot e suplente: Dilço Batista Rodrigues; Secretaria
de Desenvolvimento Social e Habitação: titular Gilberto Fontanella e suplente Odacir Luis
de Jesus. b) O conselheiro Neri Antônio Maioli solicitou a superintendente do hospital se
já existe a previsão da Nota Farroupilha, a mesma esclareceu que ainda não existe valor
definido. Também sugeriu que a cada reunião seja entregue a ata da reunião anterior a
cada conselheiro. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual foi lavrada
esta ata que foi aprovada e segue assinada pelos Conselheiros presentes.

