ATA N 379

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 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 extraordinária convocada previamente na
data de 22/11/2017, com a presença dos conselheiros: Rosane da Rosa,
Vinicius Graziotim de Cezaro, Marilisa de Almeida, Roberta Deimomi, Veridiana
Scapinelo, Ricardo Biscoli, Jovelino de Bortoli, Vania Buniatti, Janete Toigo,
Erika Oss, Neri Maioli, Adriano Calegari, Roberta Bortolossi, Daniela Zanco,
Martinho Cripa, com a seguinte pauta: 1) Plano de Aplicação do Fundo
Municipal da Saúde para o ano de 2018 – orçamento: Com a palavra
representante da SMS, Gilcemara e representante da Contabilidade, Sr Gilmar
Paulus, apresentando o orçamento para o ano de 2018, com relação às
receitas e despesas com previsão orçamentária no valor de R$ 50.048.463,00.
Após a apresentação os Conselheiros pontuaram situações específicas em que
foram esclarecidas. Colocado o Plano de Aplicação em votação, o Conselho
Municipal da Saúde aprovou por unanimidade. 2) Plano de Aplicação recurso
Consulta Popular 2017/2018 – Aquisição de equipamentos para o Hospital
Beneficente São Carlos: Com a palavra representante do HBSC, Srª Janete
Toigo em que apresentou o Plano de Aplicação do recurso da Consulta Popular
2017/2018, na ordem de R$ 257.771,00, para compra dos seguintes
equipamentos todos para a UTI Adulto: 01 aparelho para hemodiálise, no valor
de R$ 55.000,00; 01 Central de Monitorização, no valor de R$ 177.371,00;
01Cardioversor no valor de R$ 20.000,00; 01 Carro de Emergência no valor de
R$ 2.500,00; 01 Aspirador de secreção elétrico portátil no valor de R$ 2.900,00.
Passada à aprovação do CMS, o Plano de Aplicação foi aprovado por
unanimidade. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual foi
lavrada esta ata que foi aprovada e segue assinada pelos Conselheiros
presentes.
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