MUNICÍPIO DE PASSO DO SOBRADO-RS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei Municipal nº. 301, de 17.06.1997

Ata nº 006/2019
Aos oito (08) dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove (2019), às quinze
horas e trinta minutos (15h30min), sob a coordenação do Senhor João Altair Kroth,
Presidente deste Conselho, reuniram-se na sala do Secretário Municipal de Saúde,
os membros do Conselho Municipal de Saúde, para deliberarem a seguinte Ordem
do Dia: 1 – Utilização de recursos de Emenda Parlamentar no valor de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais); 2 - Assuntos Gerais. Abertos os trabalhos
pelo Sr. João Altair Kroth, Presidente deste Conselho de Saúde, saudou e agradeceu
a presença de todos, pedindo escusas pelo horário agendado para a reunião, passando
logo para a ordem do dia. 1 – Utilização de recursos de Emenda Parlamentar no
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Secretário Emanuel começou
esclarecendo que desde Junho de 2018 foi creditado recurso no valor de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) oriundos de Emenda Parlamentar do Dep.
Federal Dionísio Marcon-PT, para ser aplicado na confecção de próteses dentárias.
Como até o momento não há projeto/plano de trabalho definindo os critérios de
concessão das próteses, estamos colocando em apreciação do Conselho Municipal
de Saúde para utilização de sua totalidade em despesas com exames de diagnóstico
por imagem de média e alta complexidade (Requisições Protocoladas do nº. 212 ao
757, relativo ao período de 02 de Janeiro a 30 de Abril de 2019); de
urgência/emergência; procedimentos vasculares eletivos (com laudos já emitidos) e
consultas em especialidades (Requisições Protocoladas do nº. 001 ao 757 – relativo
ao período de 11 de Outubro de 2018 a 30 de Abril de 2019), inscritos em lista de
espera, o que foi aprovado pelos Conselheiros após longa discussão. A Conselheira
Liziane destaca a importância de utilização de parte desse recurso em outras
despesas da saúde, como locação de concentradores de oxigênio, manutenção dos
veículos, luz, telefone, recolhimento de lixo séptico, entre outros. O presidente João
solicitou a elaboração de Resolução do CMS, com a deliberação, devendo ser
divulgada nos meios de comunicação oficiais do Município e pelos Agentes
Comunitários de Saúde. 2 - Assuntos Gerais. Presidente João relatou que recebeu
pedido de informação sobre o regramento por parte dessa secretaria para o
atendimento médico de pessoas da mesma família. Secretário Emanuel disse não
existir regramento nesse sentido. João solicitou da Secretaria de Saúde resposta por
escrito a fim de prestar o esclarecimento ao usuário. Solicitado a presença do Dr.
Welton neste momento para explanar sobre os atendimentos, o que logo foi
providenciado. Dr. Welton falou que faz parte do Programa Mais Médico para o
Brasil e que é determinação que as consultas sejam realizadas com tempo de duração
mínima de 20 minutos; que muitas pessoas reclamam desta morosidade mas que é
extremamente indispensável para um atendimento de qualidade, onde toda
medicação é conferida e ajustada, quando necessário. Parabenizou e demonstrou
reconhecimento à gestão da secretaria de saúde pela agilidade nos encaminhamentos

mais complexos e de urgência, enfatizando que muitas vezes as pessoas reclamam
de coisas desnecessárias, e que sempre é feito o possível para atender as demandas.
Secretário Emanuel falou da necessidade de um terceiro médico, com 20 horas
semanais, em virtude da grande procura por atendimento. Dr. Welton também disse
que quando começou seu trabalho no Município, muitos pessoas procuravam por
atendimento exigindo Atestado Médico para justificar ausência ao trabalho, e que
os mesmos somente eram emitidos nos casos de extrema necessidade, nos demais
casos são emitidos comprovantes de comparecimento. Disse que a população
atualmente está mais consciente de sua conduta médica. Dr. Weltou esclareceu ainda
algumas situações pontuais indagadas pelos conselheiros e logo se ausentou da
reunião. O presidente João Kroth elogiou a iniciativa da Secretaria de Saúde na
priorização de exames de média e alta complexidade, trabalho este deliberado
conjuntamente com o Conselho de Saúde. João e demais conselheiros solicitaram a
volta do plantão médico a partir da meia noite às sete horas da manhã, enfatizando
que a decisão há época visava economia imprescindível nos cofres públicos, e que
em vista do superávit amplamente anunciado, o retorno da prestação de serviços é
de grande valia. Nesse sentido será enviado ofício ao chefe do Poder Executivo.
Presidente João relatou preocupação sobre os fatos ocorridos no Posto de Saúde
onde um servidor foi agredido, dizendo que foi procurado por alguns servidores que
relataram medo e que se sentem desprotegidos no ambiente de trabalho. Secretário
Emanuel falou que todas as providências cabíveis já foram tomadas, inclusive
solicitado orçamento para o conserto das Câmeras internas e externas, que registram
somente em tempo real, não armazenando dados e imagens. Relatou também que a
Polícia Civil solicitou as imagens, o que deu origem ao Ofício nº. 040/2019-SMSAS,
de 17 de abril de 2019, que também disponibilizou os equipamentos para eventual
perícia. Esclarece que foi solicitada a abertura de Sindicância sobre o caso
especificamente, bem como sobre a conduta do servidor Josiel no período que
antecedeu o fato. Conselheira Fabiana questiona sobre a situação funcional do
dentista Josiel. Secretário Emanuel informou que Josiel protocolou atestado médico
pelo período de 15 dias, e quando do seu término solicitou trinta dias de férias. Já
sobre a investigação policial, Secretário Emanuel disse que não tem informações
sobre os fatos. Sobre este assunto, presidente João diz que será emitido ofício
solicitando informações ao chefe do Poder Executivo. João solicitou a colaboração
do Sr. Secretário em ações que garantam a segurança dos funcionários públicos,
opinando sobre a presença de um vigia nas primeiras horas do turno da manhã e
tarde. Emanuel disse que terá reunião de equipe para discussão das ações. Ainda
sobre o atendimento por profissionais dentista no Posto de Saúde, foi discutido o
caso de Maria Mohr, vinculada a ESF-1, divulgado inclusive em redes sociais.
Secretário Emanuel relatou que quanto a este fato, a paciente solicitou seu
atendimento por profissional da ESF-2. Outro assunto em pauta é os constantes
alagamentos em determinadas salas do prédio do Esf-1, sendo informado pelo Sr.
Secretário que foi solicitada a colocação de manta asfáltica e a instalação de mais
quatro saídas de água, na tentativa de sanar definitivamente o problema. Presidente
João relatou os entraves da construção do prédio do Esf-1 e lamentou sobre os
alagamentos, que inclusive deterioraram parte de sua estrutura. Secretário informou
sobre a mudança de sala do setor administrativo da Secretaria, passando a ocupar a
sala de reuniões. Nada mais havendo a constar, encerra-se a presente ata aos oito
(08) dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove (2019), que após lida e
achada conforme, segue assinada.

