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Aos sete dias de fevereiro de dois mil e dezoito, com início as dezesseis horas, na
sala de reunião do Centro Municipal de Saúde, na cidade de Serafina Corrêa/RS,
reuniram-se em reunião ordinária, os membros do Conselho Municipal de Saúde
sob a Presidência do Sra. Cristina Aparecida de oliveira Daros para deliberação da
seguinte pauta:1)Projeto Técnico Transporte Sanitário Eletivo,2)Visita ao
Hospital Nossa Senhora do Rosário, 3)Resposta oficionº001/2018
Sefaz(Secretária da Fazenda)do SIOPS e MGS,4)Horario e Local das próximas
Reuniões.5)ASSUNTOS GERAIS. Começamos a reunião com a presença dos
seguintes conselheiros: Cristina Aparecida de Oliveira Daros, Likmayer da Cruz,
Fernanda Sordi, Marilda Gularte Lemos, Ana Paula Marques, Cleusa Lopes
Gomes,, Denise Kaciava, Debora Vivian,Venice Alban da Silva,Clédia Mattana,
Raquel Salvi Tortelle. A presidente agradeceu a presença de todos, e explicou o
motivo da reunião, iniciando lendo a 1)Projeto Técnico Transporte Sanitário
Eletivo, para apreciação deste conselho,passa a palavra para o enfermeiro
Likmayer,que explana sobre o mesmo tirando duvidas dos conselheiros,explicou
que hoje temos dois micro ônibus após as explicações este projeto foi APROVADO
por unanimidade. Passou-se ao próximo asunto referente a visita ao Hospital
Nossa Senhora do Rosário,que foi feita janeiro de 2018.Consta também que o
projeto da garagem faltava alguns requisitos técnicos, portando foi feito um novo
projeto. Relata também que foi contratada uma empresa para a realização desta
obra,com a previsão de inicio neste mês de janeiro de 2018,mas a mesma não o
fez. Portanto está sendo contratada uma nova empresa, está informação foi
repassada pelo Diretor do HSNR Sr. André Bianchet a Responsável Técnica
Enfermeira Marla Regina Pavoni Gallina. Em relação a este ofício ficaremos
esperando até a próxima reunião caso não tenha sido feito as melhorias,
encaminharemos um ofício ao Hospital Nossa Senhora do Rosário. 2)Resposta do
ofício nº4 das recomendações encaminhado a Secretária Municipal de Saúde,
pedindo o relatório de consultas, exames, consultas especializadas dos
quais foram contratados, não tivemos um comunicado por escrito apenas
verbalmente que até a próxima reunião que será em fevereiro entregaram o
relatório, quem nos comunicou foi o Enfermeiro Likmayer presente na reunião.
3)Resposta do ofício nº9 encaminhado a Comissão de fiscalização de
Contrato junto ao Hospital Nossa Senhora do Rosário, não tivemos um
comunicado por escrito apenas verbalmente que até a próxima reunião, que será
em fevereiro entregaram o relatório, quem nos comunicou foi o Sr. Wagner Luis
Rodrigues que estava presente na reunião. 4)Leitura ofício nº02/2018 Proposta
para Contratação de Cirurgião Vascular, recebido pela Secretária Municipal
de Saúde neste momento em uso da palavra o Sr. Wagner Luis Rodrigues explica
representante da Secretária Municipal de Saúde ,explica o motivo da contratação
do Cirurgião Vascular, como o contrato iniciou pelo edital nº02/2013 valido por
cinco anos o mesmo expira no mês de janeiro 2018.Ficando as cirurgias realizadas

via contrato com o Hospital pelo profissional que será contratada através de um
edital de chamamento público. O quantitativo de Consultas será de 40, seu valor
unitário R$ 110,00,sendo assim com um valor de R$ 4,400,00 p/mês totalizando
por ano R$ 52,000,00 aproximadamente conforme demanda. Na discussão da
plenária foi APROVADO por unanimidade a Contratação de Cirurgião Vascular.
5)ASSUNTOS GERAIS, Demandas do dia, sobre a possibilidade do Centro
Municipal de Saúde mudar seu horário de atendimento, questionamos como será
feita, números de funcionários, qual impacto financeiro, que será retomado na
próxima reunião. Outro ponto foi sobre nosso horário de reunião cogitou-se ser fora
do horário de expediente em um local maior para a população poder apreciar os
trabalhos deste conselho. Também foi sugerido que fossemos a Radio para fazer
uma divulgação sobre o CMS e o que faz e os dias de reuniões, horário e local.
Ressaltamos também que foi sugerido que fizéssemos reuniões itinerantes. Não
havendo mais nenhum assunto a tratar, encerro a presente ata, aprovada, que
será assinada por mim e pelos demais conselheiros e posteriormente as devidas
resoluções.

