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Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta

minutos, o Conselho Municipal de Saúde nomeado através da Portaria nº 7028, de 10 de

março de 2021, reuniu-se nas dependências do Centro de Referência de Assistência Social -

CRAS para analisar assuntos pertinentes e necessários.

Assim, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Helmuth Prym deu boas

vindas a todos os conselheiros presentes na reunião e agradeceu a participação, também na

oportunidade explanou sobre a pauta será tratada.

Em seguida foi passado a palavra ao Jackson representando a assessoria da secretaria

de saúde deu início a apresentação referente a prestação de contas do quadrimestre de 2021,

onde o documento com todas informações e tabelas foram fornecidas com antecedencia

através de grupo de WhatsApp para que todos conselheiros tivessem acesso e pudessem

compreender e endagar qualquer questionamento. Desta forma, foi projetado em tela a

relação para melhor visualização da explanação da prestação de contas, também foi

apresentado o DIGISUS para que todos tenham conhecimento de como funciona e como é

colocado as informações no sistema.

Foi apresentado o relatório gestão anual com as informações referente a idade,

doença e causa do óbito, assim que for atualizado será disponibilizado no grupo para todos

terem conhecimento. Produção no Relatório de resumo de produção E-SUS que nos quatro

meses foram seis oitocentos e vinte e quatro mil no total com cadastro domiciliar e territorial

e cadastro individual, onde há a necessidade de haver maior alimentação do sistema para que

assim veja mais recursos para o município.

Após, o presidente colocou a referida prestação de contas do quadrimestre em votação

pelos conselheiros, os quais decidiram por unanimidade aprovar de forma plena.

Na sequência foi abordado pelo Sr. Jackson sobre o Plano Municipal de Saúde, o qual

anteriormente já foi amplamente discutido pelo conselho, mas que houve alguns ajustes

necessários, os quais foram apresentados na oportunidade aos conselheiros presentes.

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

Estiveram presentes: Helmuth W. Schmitt Prym , Rubens da Silva Martins, Ricardo

Denti Jr. Zélia Pereira de Oliveira, Luciano Ferronato, Thaís Ribas Francesqui e Jackson

Laerte Zwirtes.


