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Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, às

dezesseis horas e trinta minutos, o Conselho Municipal de Saúde reuniu-se nas

dependências do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social para realizar a

reunião com o intuito de analisar a Programação do Plano de Aplicação e outros

assuntos que estão em pauta.

Assim, foi passado a palavra ao presidente do conselho para abrir a reunião,

o qual apresentou a pauta que será tratada na presente reunião, referente a

programação do Plano de Aplicação e apresentação de informações pelo Hospital

Comunitário de Sarandi.

Após, foi passado a palavra ao Felipe Tolfo representante da JC assessoria,

o qual iniciou explanando sobre a Programação do Plano de Aplicação que foi

disponibilizada no grupo de WhatsApp do Conselho com antecedência, para que

todos conselheiros tivessem acesso e pudessem analisar de antemão os valores

apresentados na tabela.

Pelo Secretário de Saúde agradeceu o trabalho de todos para organizar a

conferência municipal de saúde, a qual teve um bom retorno e participação pelos

presentes, mesmo não tendo o retorno do público esperado. Porém, a

oportunização da participação de toda população através da transmissão e

formulário para apresentar sugestões. Outra informação apresentada é da UTI

móvel que será inaugurada amanhã, a qual foi adquirida em ação conjunta com a

Secretaria de Saúde e o Sicredi, o qual trará muito benefício à população

sarandiense.

Outra situação apresentada pelo secretário é sobre o CAPS, o qual não está

sendo avaliado pelo legislativo para aprovação da contratação de profissionais que

irão trabalhar nesta área, assim, foi sugerido que o conselho faça um ofício para a

câmara municipal ao vereadores para dar uma atenção a esta situação. Também foi

apresentado sobre um surto de escabiose no Bairro Vicentinos, o qual houve

tratamento por vermífugo e intensificação da higiene, bem como sobre a



preocupação quanto a dengue no município, pois logo iniciará o período de calor e

que pode agravar a situação, pois as larvas permanecem mesmo no inverno.

Assim, foi apresentado o recurso vinculado nº 4501 valor total R$ 169.803,74;

recurso vinculado nº 4170 valor total R$ 131.725,56, ambos para custeio e

manutenção das unidades móveis - SAMU; recurso vinculado nº 4501 valor total R$

33.520,16 para implantação de centros de atenção psicossocial; recurso vinculado

nº 5690 valor total R$ 254.121,12 FAEC - média e alta complexidade - MAC; recurso

vinculado nº 4501 valor total R$ 189.199,59 média e alta complexidade - MAC -

AMB e HOSP.; recurso vinculado nº 4501 valor total R$ 808,50 média e alta

complexidade - rede cegonha; recurso vinculado nº 4111 valor total R$ 325.634,91

incentivo para ações estratégicas - LRPD- próteses - saúde bucal; recurso vinculado

nº 4505 valor total R$ 9.814,16 estruturação da vigilância alimentar e nutricional;

recurso vinculado nº 4504 valor total R$ 6.255,15 PRO EPS-SUS- Educação

Permanente; recurso vinculado nº 4505 valor total R$ 49.203,80 investimentos na

rede de serviços de saúde; recurso vinculado nº 4505 valor total R$ 7.278,28

investimentos na rede de serviços de saúde; recurso vinculado nº 91.487,24

Covid-19, incentivo aos prontos atendimentos municipais; recurso vinculado nº 4507

valor total R$ 160.749,02 emenda parlamentar; recurso vinculado nº 54.051,92

centro de atendimentos para enfrentamento Covid-19; recurso vinculado nº 4511

valor total R$23.225,98 Covid-19, apoio a gestação, pré-natal e puerpério; recurso

vinculado nº 4511 valor total R$ 90.022,43 Covid-19, âmbito da atenção primária à

saúde; recurso vinculado nº 4500 valor total R$ 3.568,00 ações estratégicas - saldo

2020; recurso vinculado nº 4500 valor total R$ 5.206,77 previne Brasil - indicadores;

recurso vinculado nº 1.128,98 prevenção da dengue; recurso vinculado nº 4511

valor total R$ 5.117,39 Covid-19 escolas.

Após a apresentação e explanação sobre a utilização, foi posto em votação

pelo presidente, os conselheiros presentes decidiram por unanimidade aprovar a

utilização dos valores conforme apresentado.

Foi passada a palavra à Sra. Zélia representante do Hospital Comunitário
de Sarandi para apresentar o Plano de Aplicação de recurso no valor de R$

100.000,00 (cem mil reais), correspondente a Emenda Parlamentar de nº 71230010



indicada pelo Senador Luis Carlos Heinze advindo do Ministério da Saúde,

repassada ao Fundo Municipal de Saúde de Sarandi. A Emenda de Custeio foi

indicada ao Hospital Comunitário Sarandi, conforme os termos do ofício GS.HEINZE

nº 00380/21 datado de 28/07/2021, então o hospital apresenta o Plano de Aplicação

cujo valor será aplicado em despesas com pagamento de salários de funcionários

cuja execução prevista: vai de agosto à outubro de 2021, sendo no momento a

maior necessidade do hospital, amenizando os problemas advindo com o combate

ao Covid-19. Assim, foi posto em votação pelo presidente, os conselheiros por

unanimidade aprovaram.

Outro assunto a ser abordado é referente a adesão do hospital aderiu ao

Programa de Apoio e Recuperação dos Hospitais Filantrópicos através do

Empréstimo FUNAFIR - Edição X - em 2018 no valor de R$ 300.000,00 (trezentos

mil reais), o qual finda o parcelamento em novembro de 2021. Ocorreu que a

Prestação de Contas efetuada tempestivamente após 180 dias da entrada do

recurso, a mesma não foi acolhida pelo FES/RS. Então o Conselho Diretor do

Funafir, considerando as dificuldades dos hospitais, concedeu a oportunidade de

apresentar uma Nova Prestação de Contas com prazo 60 (sessenta) dias a contar

da ciência em 14/07/2021. Por esta razão, o Hospital apresenta a documentação

pertinente ao conselho para apreciação e aprovação. (Esgotadas as discussões

sobre o assunto, a prestação de contas do FUNAFIR-Edição X no valor de R$

300.000,00 (trezentos mil reais) mais a contrapartida de R$ 239,46 (duzentos e

trinta e nove reais quarenta e seis centavos) do hospital, totalizando a prestação de

contas em R$ 300.239,46 (trezentos mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e

seis centavos). Desta forma, o presidente colocou em votação pelos conselheiros, o

qual  foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes.

Ainda, pelo Hospital foi apresentado a informação que no dia anterior houve

reunião da diretoria do hospital se reuniu com a diretoria do consórcio acordando a

adesão do hospital para possuir ambulatório de especialidade eletiva na área de

vascular, assim, o hospital vai confirmar ao estado que vai aderir a este programa,

com o apoio do consórcio dos municípios.

Nada mais a constar na presente ata, dou esta por encerrada.



Estiveram presentes: Thaís Ribas Francesqui, Roseli Fátima Salami

Debastiani, Ricardo Denti Junior, Celso Roberto Jacobsen Grando, Helmuth W.

Schmitt Prym, Rubens da Silva Martins, Zélia Pereira de Oliveira e Felipe Tolfo.


