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ATA N° 401
Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e quinze
minutos, 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 11/07/2019, com a presença dos conselheiros: Roberta Deimomi, Veridiana
Scapinelo, Mikaela Basso, Eduardo Francisquetti, Keli Arsego, Gilberto Fontanella, Giorgia
Fernandes, Janete Toigo, Davi Andre de Almeida, Luis Geraldo Mello, Ricardo Biscoli, Suzana
Bertuol, Daniela Zanco, com as seguintes pautas: 1) Prestação Contas Programa
Solidariedade Etapa nº 56: Com a palavra a representante da Secretaria Municipal de Saúde,
que informa os Conselheiros presentes, que o valor na ordem de R$ 8.887,01 foi executado em
conformidade com o Plano de Aplicação aprovado por este Conselho conforme ata nº 394. Foi
possível realizar 69 exames de Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos (Até 2 vasos)
totalizando o valor de R$ 8.970,00, sendo que o valor 82,98 foi de saldo remanescente proveniente
de rendimentos. Após a análise a prestação de contas foi aprovada por todos os conselheiros
presentes. 2) Retificação do Plano de Trabalho Ata 394 – 19/02/2019 e Prestação de
Contas

Ata 399 – 21/05/2019 Programa Solidariedade Etapa nº 55 –HBSC: Com a

palavra a representante do Hospital Beneficente São Carlos Sra. Sandra de Bortoli que retifica o
valor informado no Plano de Trabalho e na Prestação de Contas na ordem de R$ 10.271,62, diverge
do valor real correspondente a Etapa que é de R$ 10.280,45, o qual foi utilizado para aquisição de
medicamentos e materiais. Os conselheiros manifestaram a ciência quanto a retificação do valor
informado pelo Hospital 3) Plano de Trabalho Programa Solidariedade Etapa nº 56 –
HBSC: Com a palavra a representante do Hospital Beneficente São Carlos, Sra. Sandra de Bortoli
que apresentou o Plano de Trabalho com a proposição de utilizar o valor na ordem de R$ 10.271,62
para a aquisição de medicamentos e materiais para serem utilizados na Casa de Saúde. Após
questionamentos foi aprovado pelos Conselheiros presentes. 4) Plano de Trabalho Programa
Solidariedade Etapa nº 57 – HBSC: Com a palavra a representante do Hospital Beneficente
São Carlos, que apresentou o Plano de Trabalho com a proposição de utilizar o valor na ordem de
R$ 9.693,02 para a aquisição de medicamentos e materiais para serem utilizados no Hospital. A
proposição foi aprovada pelos Conselheiros presentes. 5) Apresentação da Coordenadoria da
Mulher: Com a palavra da Coordenadora Sra. Fernanda Camargo da Silva, que
apresentou o projeto prevenir, e de como dar-ser-á o funcionamento da mesma, sendo
que seu papel primordial é articular políticas públicas para mulheres, estando
vinculada ao Gabinete da 1ª Dama, atende principalmente mulheres vitimas de
violência. No ano passado atendeu 140 casos, e neste ano já apresenta um aumentou
em 38% no número de atendimentos de violência. A Rede Voluntária conta com
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profissionais da área da psicologia que atendem individualmente até 15 sessões por
mulher, a coaching, que trabalha com palestras em parceiras com instituições
privadas. Colocou que falar de mulher vitima de violência é um assunto bastante
difícil de ser abordado por essa razão a Coordenadoria da ênfase no acolhimento e
esclarecimentos as mulheres. 6) A presidente do Conselho fez a leitura de correspondência
recebida da Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Vigilância Sanitária, com a proposta
de alteração de utilização de valores do Plano de ação aprovado na data de 19/03/2019 – Ata 396.
O valor aprovado na ordem de R$ 7.980,00 para a realização de cursos de boas práticas de
comercialização de alimentos, de gerenciamento de resíduos e biossegurança não foi necessário a
sua utilização, pelo fato da Instituição de ensino Anhanguera de Caxias do Sul, se propôs a realizar
os referidos cursos gratuitos, por este motivo solicita a transferência de utilização deste valor para
Projeto Pequenos Vigilantes com pagamento de serviços de terceiros, o valor aproximadamente de
R$ 1.500,00 para o pagamento dos custos de translado para todas as crianças envolvidas no projeto
até a uma Agroindústria localizada em Caravaggio, em um comércio local de alimentos, a estação
de tratamento de água e no final do projeto, e ao encerramento com a formatura. Os Conselheiros
aprovaram a alteração na utilização dos valores. 7) Assuntos Gerais: a) Os Conselheiros Davi e
Mikaela fezeram o relato da reunião na ESF São José mobilizada pelos residentes, com o objetivo
da formação do Conselho Local de Saúde, contou com uma grande participação de usuários,
trazendo suas demandas e questionamentos, foi identificado a falta de informação que o usuário
possui em relação a política pública de saúde no município, tanto de processos, como da aplicação
dos recursos públicos. A intenção é que Conselho Local do Bairro São José tenha sua representação
neste conselho com direito a voz e voto. b) A Presidente do Conselho, solicitou a apresentação da
composição dos custos x receita para o Serviço de Alta Complexidade de Traumato e Ortopedia
para o Hospital Beneficente São Carlos, inicialmente a Administradora manifestou pela não
apresentação por se tratar de uma instituição privada que mantém contrato de prestação com o
município, posteriormente foi entendido pela mesma a solicitação deste Conselho, a qual explicou
que o financiamento nesta negociação será tripartite e que foi assinado do documento anúncios de
compromissos, pela Secretária Estadual de Saúde, Presidente da AMESNE e Presidente da
FAMURS na data de 30/05/2019, e que assim que possível trará a apresentação. c) O Conselheiro
Luis Geraldo Mello, representante da FARMED, solicitou que após a divulgação das pautas das
euniões não seja inserido novos itens de pauta em caráter deliberativo. d) A Sra. Sandra de Bortoli
reforço que a 16ª Conferência Nacional de Saúde ocorrerá em Brasília de 04 a 07 de agosto de
2019, e Farroupilha terá representação de delegados, sendo 02 titulares e 02 suplente. 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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Instituição

Nome

Assinatura

Rosane Ines B. da Rosa
01

SEMS

Davi André de Almeida
Vinicius de Cezaro

02

SEDUCA

Keli Arsego
Gilberto Fontanella

03

SEDESH

Odacir de Jesus
Daniela Zanco

04

PRÓ-SAÚDE
HBSC

05

Tatiane Klein
JaneteToigo
Danielle Marcolla
Felipe Hertz

06

FARMED

Luis Geraldo Mello
Roberta Deimomi

07

ASSOC. FISIOTERAPEUTAS

Carlos Bach
Mikaela Basso

08

ASSOC. PSICOLOGOS

Marcia Mª Benvenutti
Érika Paula P. Oss

09

C. P. ENFERMAGEM

Rosane Debastiani
Neri Antônio Maioli

10

ASSOC. APOSENTADOS

Claudio Antº Pasa
Veridiana Scapinelo

11

AFAN

Bruna Rizzi Lazzari
Anelise Gajardo

12

AMAFA

Jamila Tassemeir
José Mauro Bitencourt
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13

UAB

Paulo Scariot
Juvelino de Bortoli

14

SIN.TRAB.IND.VESTUÁRIO

Shirley Amaral
Suzana Bertuol

15

SIN. TRAB. RURAIS

Adriano Callegari
Giorgia Fernandes

16

CPERS

Maria de Marco
Eloide Ramires

17

LIGA COMBATE CÂNCER

Suzane Souza
MartinhoCrippa

18

APAE

Gelson Bregolin
Ricardo Biscoli

19

CIC’S

Belânia Serafin
Eduardo Francisquetti

20

OAB

Daniel Mucelini
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