CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA – RS
GESTÃO 2017-2019
ATA Nº 03-2018

Aos vinte 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
das seguintes pautas: 1)Revisão da Ata nº 2/2017 onde consta Aprovação de
um Gerador pela Emenda Parlamentar no Valor de R$8,000,00, 2)A entrega
do oficio pela Comissão Fiscalizadora do Contrato com Hospital Nossa
Senhora do Rosário, 3)Criação da Comissão SETEC, 4)Horário e Local das
próximas Reuniões, 5)ASSUNTOS GERAIS. Começamos a reunião com a
presença dos seguintes conselheiros: Cristina Aparecida de Oliveira Daros, Marilda
Gularte Lemos, Ana Paula Marques, Denise Kaciava, Débora Vivian, Cristiane
Baesso Madalosso, Idene Zanini, Thiago Weber Pagno, Eulália Candaten, Leise
Pitol, e a presença do Suplente de Silva jardim Laudir João Gollo. A presidente
agradeceu a presença de todos, e explicou o motivo da reunião, iniciando lendo a
1)Revisão da Ata nº 2/2017 onde consta Aprovação de um Gerador pela
Emenda Parlamentar no Valor de R$8,000,00, nº 20230004 – Paulo Paim a
presidente explica que na data de nove de agosto de 2017,através do Projeto de
Aplicação dos Recursos Aquisição Equipamentos, dentro da justificativa através da
Portaria nº1651 de 04 de julho de 2017,receberia o recurso de R$8,000,00,onde
destinava para compra de equipamento e material permanente para a Saúde,
dentro das justificativas consta a necessidade da compra de um GERADOR, para
suprir as necessidades (sala de vacinas, consultas médicas, e o servidor de
armazenamento de dados),diante da justificativa para essa compra e os
orçamentos apresentados anexados ao pedido, foi aprovado. Na data de 07 de
fevereiro de 2018, chegou ao conhecimento que a emenda Parlamentar no Valor
de R$8,000,00, sob o nº 20230004 – Paulo Paim impresso no Site do Ministério da
Saúde em anexo, tem um descritivo diferente do que foi aprovado pelo conselho,os
mesmos são: Armário Vitrine, Computador Portátil, Cadeira, Balde de Pedal,
sendo assim este Conselho entra em um consenso que será encaminhado um
oficio a Secretária Municipal de Saúde solicitando uma correção desta aprovação,
para posteriormente poder fazer a Ratificação da Ata nº02/2017. A entrega do
oficio pela Comissão Fiscalização do Contrato com Hospital Nossa Senhora
do Rosário. Foi entregue conforme a solicitação ofício nº 09/2017 à Comissão
Fiscalizadora do Contrato Administrativo,
referente ao contrato do HNSR, processo nº 046/2017,onde como resposta
recebemos o comunicado que a comissão fez a entrega do mesmo ao HNSR pelo
oficio sob nº08/2018 na data 16 de fevereiro de 2018, solicitando o relatório, do
Contrato Administrativo nº046/2017 com as especificações do Hospital Nossa
Senhora do Rosário, aguarda-se retorno. 3)Criação da Comissão SETEC ,após
as explicações de como funcionará a comissâo,foram designados para a mesma
os 4 integrantes do conselho: são eles: Debora Vivian, Denise Kaciava, Venice

Alban da Silva, Cristina Aparecida de Oliveira Daros, colocado em votação
APROVADO por unanimidade. À partir deste momento está criado a SETEC.
4)Horário e Local das próximas Reuniões. Ficou mantido a Reunião nas 2ª
quarta-feira de cada mês, no Antigo Prédio do SUS na Sala de Reuniões, e o
horário as 15:30h ,também teremos o acompanhamento de membros do conselho
nas Reuniões que acontecem nos bairros,(hiperdia e outros, colocado em votação,
APROVADO por unanimidade. A Presidente também informou a situação da
Unidade Básica de Saúde do Gramadinho, cortinas quebradas da recepção,
consultório médico, ambulatório, mesa de apoio no ambulatório com ferrugem,
entre outros problemas físicos…. e sobre os computadores com problemas.
Durante a discussão deste problema a Sra. Cristiane Madalosso informa que, em
relação aos computadores ja foram trocados , no-break,várias vezes, mas no em
tando relata que deve haver algo com a energia elétrica, pois os mesmos
continuam com os mesmos problemas, ,esmo depois das trocas, sendo assim
encaminharemos um ofício a Secretária Municipal de Saúde solicitando
averiguações na rede ou até mesmo com RGE. Foi comentado também sobre a
situação do Bloco Cirúrgico para partos,( no HNSR), até o momento não temos
nada definitivo, mas vamos entrar em contato, para posteriormente passarmos à
plenária. Sobre o Samu a Sra. Idene nos informou que a princípio foram iniciadas
as obras, ficamos também de verificar em loco..Foi avisado que no dia 28 de
Fevereiro terá a Audiência Pública para o Relatório do Quadrimestre. Ressaltamos
também que foi acordado para pedirmos um espaço nas rádios no horário da
Prefeitura para divulgarmos o trabalho do CMS. 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.

