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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2022, DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA SETE DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS 2 

MIL E VINTE E DOIS NAS DEPEDÊNCIAS DA DE VEREADORES RUA 3 

ONESIO FRANCISCO DE FARIAS, 703, COM INÍCIO ÀS19:30H. 07/07/2022. 4 

Após conferência do quórum. A Presidente do Conselho Municipal de Saúde, 5 

iniciou a reunião dando as boas vindas a todos os conselheiros e convidados e 6 

agradecendo a presença de cada um que se dispôs a comparecer a reunião para 7 

discutir políticas publicas em benefícios dos usuários que tem carência de saúde 8 

em todas as áreas.    Em seguida A Presidente, pede que todos fiquem em pé e 9 

que o Padre Claudemir conduza uma oração inicial. Compareceram os seguintes 10 

conselheiros: Representantes do Governo: Secretaria de Saúde - Gestor Suplente 11 

Camila Bianca Carvalho da Mata.Representantes da Secretaria da Assistência 12 

Social: Suplente Aparecida Lucimeire Camargo;  Representante da Secretaria de 13 

Finanças/Fazenda: Suplente Lucas Ferreira Pelissari; Representante da 14 

Secretaria de Meio Ambiente: Alessane M. Rosado;  Representantes dos 15 

Prestadores de Serviços Públicos e Privados – APAE; Suplente Cleifa Garcia 16 

Peruchi Todon; Representante da Igreja Católica Pq. São João Maria Vianey, 17 

Titular Claudemir Ricardo da Silva; Representantes dos Usuários:- Associação de 18 

Bairros: Titular Roseli Chem, Suplente Antonio Araújo da Costa;  CODECAB-  19 

Suplente Márcio Soto; Representantes da Pastoral da Criança: Titular Veridiana 20 

Oliveira de Souza; Representantes da Pastoral da Saúde: Titular Adélia Jacinto 21 

Pereira;  IEADPO: Titular Rosilene Bispo de Alencar; Rotary Club; Titular 22 

Aparecido Rubio de Araújo. Em seguida A Conselheira Veridiana fez a leitura da 23 

pauta do dia. 1- Leitura, apreciação e votação da Pauta. 2- Apreciação e votação 24 

da Ata da Reunião do dia 19 de Maio de 2022.; 3-Expediente (em haver); 4- 25 

Formação continuada; (pauta permanente); 5- Apresentação do Plano 26 

Intersetorial do Programa Auxílio Brasil – Geise Fornazza Rodrigues; 6- 27 

Apreciação de resolução que aprova o Incentivo Financeiro para Obras de 28 

Reforma, Ampliação e ou Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS, 29 

Incentivo Financeiro de Investimento para  o Transporte Sanitário e Incentivo 30 

Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para Unidade de 31 
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atenção primária para o exercício de 2022; item 7- Eleição e Nomeação de 32 

conselheiro representante do gestor para assumir a vice secretaria da mesa 33 

executiva do CMS; item 8- RAG 2021; item 9- Plano Municipal de Saúde; item 10- 34 

Indicação de Conselheiro de Saúde para compor o Conselho do Meio Ambiente; 35 

11- Outros. Colocada a pauta em votação e aprovação, o item 7- referente à 36 

eleição e nomeação de conselheiro representante do gestor (prefeito) para 37 

assumir a vice secretaria da mesa executiva do CMS fosse alterada, a Presidente 38 

perguntou se todos concordam que haja a alteração, foi aprovado por 39 

unanimidade; Referente ao item 2 apreciação e votação da ata da reunião do dia 40 

19 de maio de 2022, onde foi encaminhada a cada conselheiro para apreciação, 41 

posta em votação foi aprovada; item 3 expediente em haver não possui, mas que 42 

na próxima plenária  já tenha o expediente; item 7 A presidente então solicitou 43 

que levantassem a mão todos os presentes que representam o governo no CMS, 44 

estavam presentes Lucas, Miro,Camila, Alessani e Meire. Colocou em votação a 45 

Camila votou em Lucas, Meire indica a Camila, Miro indica Lucas, Alessani indica 46 

Lucas, Lucas indica Alessani. A Presidente questionou se havia o interesse de 47 

Alessani em assumir, a mesma não quis, a Presidente questionou se a Camila 48 

gostaria de assumir, a mesma não quis por estar sozinha no departamento não 49 

podendo estar disponível quando necessário, Colocado no pleno foi perguntado 50 

se todos concordam com o nome do Lucas que por unanimidade assumi a mesa 51 

executiva CMS;  A Presidente solicita o próximo item da pauta 4- formação 52 

continuada, a Conselheira Verediana apresentou um vídeo, Sobre o papel do 53 

conselheiro e conselheira de saúde em nosso município, disponibiliza o link do 54 

vídeo youtube HTTPS://youtu.be/U5H9sqUHs6I. Concluindo a Conselheira 55 

Verediana usou da palavra para esclarecer que na prática nós enquanto 56 

conselheiros de saúde, o que devemos fazer é estudar todas as leis. “Esse 57 

relatório vai ser disponibilizado para que os conselheiros, possam estudar as leis 58 

e usar de respaldo aqui nas reuniões e na nossa cidadania. O exercício da 59 

cidadania, se da também em acompanhar a evolução dos indicadores de saúde, 60 

então eu preciso entender o que é um indicador. Depois verificar se o que foi 61 

estabelecido na meta da LDO se esta sendo cumprido. Foi apresentada uma 62 
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meta financeira X e está acontecendo Y, nós devemos verificar o que está 63 

acontecendo. E depois a gente precisa fazer parte da fiscalização operacional, é 64 

preciso conhecer e saber como esta o funcionamento dos estabelecimentos, em 65 

todos os sentidos infra-estrutura, atendimento, e que as vezes quanto 66 

conselheiros não temos noção como estão, mas a partir do momento que o 67 

conselheiro assumiu a cadeira, ele precisa ter um pouco de tempo para deliberar 68 

ações, conhecer a parte financeira e se preciso for termos ajuda de técnicos”. A 69 

presidente no uso da palavra lembrou a todos que a Formação Continuada é uma 70 

sugestão da 15ª Regional de Saúde, tirar alguns minutos na reunião ordinária e 71 

falar sobre o papel do conselheiro e o que se discute no CMS e que o mesmo  72 

também é acompanhado pelo MP. A Conselheira Rosilene questionou a respeito 73 

das atas atrasadas, a Presidente  esclarece que estão aguardando a nomeação 74 

da secretária executiva.  Dando continuação ao próximo item da pauta,  item 5 A 75 

Conselheira Veridiana convida Geise Fornazza para apresentação do Plano 76 

Intersetorial do Programa Auxílio Brasil, A mesma esclarece que já foi 77 

encaminhado a todos os conselheiros bem como se encontra (em anexo) a essa 78 

Ata. Após a leitura foi aberto para esclarecimento de dúvidas dos presentes. A 79 

conselheira Rosilene  perguntou o que esta faltando para contratação da 80 

coordenação. Geise informou que foi dispensado a anterior e que a mesma 81 

estava locada na assistência social, mas que a exigência é que esteja locada na 82 

saúde. A conselheira Rosilene perguntou qual o prazo para isso?. Geise informou 83 

que segundo o secretário de saúde, seria de uma semana para apresentar o 84 

nome desse coordenador. A Presidente se pois a disposição, juntamente com a 85 

mesa executiva, para encaminhar pedido de urgência para a indicação. A 86 

Presidente expôs que “ As políticas públicas municipais precisam falar entre si e 87 

se descentralizar, fato que já se constatou que não acontece.  A Geise Fornazza 88 

propôs que houvesse uma capacitação aos 3 conselhos, saúde, educação e 89 

assistência social, a respeito do Programa Auxílio Brasil. A mesma solicitou  a 90 

aprovação do plano e publicação em diário oficial. A Presidente agradece a Geise 91 

Fornazza pelos esclarecimentos  e se pôs a disposição quanto Conselho de 92 

Saúde para auxiliar, bem como solicitar esclarecimento de qualquer dúvida 93 
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posterior. “Sem conselho não tem políticas públicas nem recursos”. Foi colocado 94 

em votação e por unanimidade foi aprovado pelo Conselho. Item 6 - Apreciação 95 

de resolução que aprova o Incentivo Financeiro para Obras de Reforma, 96 

Ampliação e ou Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS, Incentivo 97 

Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário e Incentivo Financeiro de 98 

Investimento para aquisição de equipamentos para Unidade de atenção primária 99 

para o exercício de 2022. Com a palavra a conselheira e representante do gestor 100 

Camila, solicitou a ajuda do Conselho para liberação do Recursos, visto que toda 101 

documentação foi providenciada e já está na 15ª Regional de Saúde para 102 

encaminhar as secretarias de Estado. Foram 03 resoluções encaminhadas. 103 

Resolução 257: adesão de 108.000,00 para reforma da UBS de Água Boa e 104 

700.000,00 para construção da UBS no Jardim Madrid. Resolução 254/2022 105 

Transportes Sanitário 170.000,00 Compra Van e para ambulância e 70.000,00 106 

compra veículo. Resolução 454/2022 Aquisição de Equipamentos para UBS no 107 

valor de 200.000,00. Foi Questionado pelo Conselheiro Miro quando se faz a 108 

abertura de um jardim se já contempla UBS, educação, infra estrutura. A 109 

conselheira Camila sugere que se convide para próxima reunião o setor de Obras 110 

para esclarecer dúvidas. Conselheiro Antonio Araújo da Costa explica que na 111 

abertura de um jardim contempla um espaço, e cabe a prefeitura ir atrás de 112 

recursos para construção de obras, que é o caso do Jardim Madrid com a 113 

construção da UBS. A sugestão da Presidente é que se encaminhe oficio 114 

convidando o Setor de Obras, na pessoa do Engenheiro Maycon para 115 

esclarecimentos, posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Com a palavra 116 

a Presidente disse que cabe ao Concidades averiguar e evitar que se abram 117 

novos jardins sem avaliação dos espaços oferecidos ao município. A conselheira 118 

Veridiana sugeriu que a demanda que depender do Conselho seja feita com 119 

antecedência através de ofício, no qual a Presidente acatou a sugestão. Item 8 - 120 

RAG 2021, o mesmo tem que ser apresentado anual e que ainda não foi enviado 121 

ao conselho. O item 9  Plano Municipal de Saúde Ambos os itens ( RAG e PMS) 122 

tem que ser enviado ao Conselho, que também esta sendo questionado pelo 123 

Ministério Público. A Presidente e os conselheiros discutiram que se pretende  124 
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