CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA – RS
GESTÃO 2017-2019
ATA Nº 06-2018

Aos onze dias de abril de dois mil e dezoito, com início as quinze e trinta minutos,
na sala de reunião do Centro Municipal de Saúde, situada na rua Costa e Silva,
nº703, na cidade de Serafina Corrêa/RS, reuniram-se em reunião ordinária, os
membros do Conselho Municipal de Saúde nomeadas pela Portaria
nº803/2017,alterada pela Portaria 359/2018,gestão 2017/2019. Sob a Presidência
do Sra. Cristina Aparecida de Oliveira Daros para deliberação das seguintes
pautas: 1)Resolução nº 1052/2015 TCE -Tribunal de Contas do Estado, 2)Sobre
a Resposta do oficio nº51/2018 do Hospital Nossa Senhora do Rosário.
3)Oficio nº17/2018 da Secretária Municipal de Saúde pedido da Aprovação
para o Chamamento Público para Prótese Dentária. 4)Assuntos Gerais.
Começamos a reunião com a presença dos seguintes conselheiros: Cristina
Aparecida de Oliveira Daros,Ana Paula Marques,Débora Cristina Vivian, Josieli
Portela,Cristiane Baesso Madalosso,Thiago Weber Pagno,Cleuza Lopes
Gomes,Marilda Gularte Lemos,Likmayer da Cruz. A presidente deu início,
agradecendo a presença de todos e ressaltando que se não houver quorum como
prevê o Regimento Interno, não poderá pôr em votação nenhum projeto, e
salientou também que a
entrega dos mesmos deverá que ser com
antecedência.1) Sobre a Resolução do TCE, paragrafo que compete ao Conselho
Municipal no Capitulo II no Art.3º DAS CONTAS DE GESTÃO DOS PREFEITOS
MUNICIPAIS, no inciso III – Relatório e Parecer do conselho Municipal de Saúde –
previsto na lei complementar Federal nº141 de 13 janeiro de 2012, em anexo.
2)sobre o oficio nº51/2018 ,algumas dúvidas surgiram e devido a isto vamos nos
reunir com a Comissão do contrato Administrativo e a Comissão da SETEC, para
analisar o que foi solicitado no oficio nº05/2018 encaminhado ao HNSR, após a
análise passaremos a plenária. 3)Chamamento Público para Prótese Dentária,
Enfermeiro Likmayer nos colocou que é de extrema importância continuar o
programa de atendimento para os pacientes que necessitam de prótese total ou
parcial, mostrou que já foram realizados orçamentos para este chamamento
público, informando também que o chamamento prevê um limite de até 20
próteses ao mês, sendo que cada prótese em média custará R$150,00 repassado
pelo recurso vinculado da média e alta complexidade, o restante do valor das
mesmas deverá ser repassado pelo fundo de recurso livre, totalizando
R$9,100,00 , não tendo quorum para votação, ficará a mesma para a próxima
reunião. 4)Assuntos Gerais: Diante dos fatos, a Conselheira Cristina informa que
todos os conselheiros foram informados da reunião através de redes sociais e
email, onde foi encaminhado o calendário com datas e horários de todas reuniões
deste mês, e que alguns conselheiros avisaram que não poderiam comparecer.
Salientou também que será feita uma nova substituição de um conselheiro. Neste
momento o enfermeiro likmayer sugeriu a possibilidade de mudanças nos números
de conselheiros, justificando assim o melhor andamento das Reuniões, mas a
conselheira Cristina diz que para essa mudança tem que ser aprovada pela

plenária, lembrando que tem que ser parietário, conforme a Resolução 453/2012,e
desta forma após comunicar ao Poder Executivo e Legislativo, se aprovado será
refeito o Regimento Interno. Sendo assim ficou acordado com os membros
presentes que no próximo dia dezoito de abril de dois mil e dezoito, será realizada
uma reunião extraordinária para discussão dos itens acima mencionados. Não
havendo mais nenhum assunto a tratar, encerro a presente ata que será assinada
por mim e pelos demais conselheiros e posteriormente as suas devidas
resoluções.

