MUNICÍPIO DE PASSO DO SOBRADO-RS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei Municipal N. 301, de 17.06.1997
Ata nº 07/2019

Aos vinte e sete (27) dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove (2019), às dezesseis horas (16h00min),
sob a coordenação do Senhor João Altair Kroth, Presidente deste Conselho reuniram-se na Câmara Municipal de
Vereadores, em Audiência Pública, os membros do Conselho Municipal de Saúde para deliberarem as seguintes
Ordem do Dia: 1 - Prestação de Contas do Relatório de Gestão Municipal em Saúde – Anexo II, 1º
Quadrimestre de 2019, conforme Edital nº 170/2019, de 10 de Maio de 2019; 2 - Assuntos Gerais. Abertos
os trabalhos pelo Sr. João Altair Kroth, Presidente deste Conselho de Saúde, agradeceu a presença de todos e de
imediato passou a palavra ao Contador do Município, Juliano Nunes. 1 - Prestação de Contas do Relatório de
Gestão Municipal em Saúde – Anexo II, 1º Quadrimestre de 2019, conforme Edital nº 170/2019, de 10 de
Maio de 2019. O servidor municipal Juliano Nunes expôs a respeito da execução da receita e despesa inerente
aos recursos da saúde e suas aplicações no período em análise, conforme necessidades indicadas pela Secretaria.
Sanadas todas as dúvidas do Relatório referente ao 1º Quadrimestre de 2019, o mesmo foi APROVADO por
unanimidade. 2. Assuntos Gerais. A servidora municipal Mara Liziane informou que não há falta de
medicamentos na farmácia municipal no que se refere aos medicamentos da Atenção Básica, de responsabilidade
do Município. Vereadora Núbia pediu informações sobre a contratação de fonoaudióloga cujo contrato expirou.
Secretário disse que já foi emitido memorando solicitando a convocação de profissional classificado em processo
seletivo vigente, e que neste ano foi ampliado para 30 horas semanais. Vereador Vinícius questionou a respeito
dos materiais odontológicos disponíveis para atendimento à população. Secretário Emanuel respondeu que foi
realizada a compra por processo licitatório para o ano de 2019, mas que somente uma empresa não entregou na
sua totalidade, enfatizando que os profissionais dentistas tem autonomia para solicitar a compra emergencial de
qualquer material que porventura estiver faltando. Vereador Elísio sugeriu a busca ativa de pacientes para
atendimento odontológico. Vereador Airo comentou que muitas pessoas preferem o atendimento da profissional
dentista que atua no ESF-2. Vereadora Lisanete mencionou um fato relatado em reunião na localidade de Passo
da Mangueira que, quando da ausência do auxiliar de saúde bucal não há atendimento do profissional dentista.
Secretário Emanuel que quando são concedidas licenças para tratamento de saúde, entre outras constantes no
Estatuto dos Servidores públicos, o que se pede é a compreensão do paciente de que se há um ASB em atividade
em outro consultório dentário, que aguarde a finalização do(s) procedimento(s) para que o mesmo possa auxiliar
em seu atendimento. Secretário Emanuel diz da sua intenção de instalar uma cadeira odontológica na EscolasPólo para facilitar o exame clínico dos alunos da rede escolar. Vereadora Núbia questionou a atual situação do
dentista Josiel. Secretário informa que, após atestado médico, foi deferido o período de 30 dias de férias ao mesmo.
Vereador Elísio solicitou a participação dos profissionais dentistas nos grupos de apoio à gestantes, sala de espera,
capacitações dos agentes de saúde, entre outros. Secretário Emanuel também relata que foi solucionado a questão
do alagamento nas saladas da Estratégia de Saúde da Família 1, por força de chuva, com a instalação de mais
saídas de água (calhas), e que o próximo passo será a substituição do forro. Vereadora Núbia solicita a contratação
de mais médicos e psicólogos para atenção básica, tendo em vista a alta demanda. Secretário Emanuel disse já ter
solicitado ao Executivo Municipal a contratação de um médico 20 horas para as urgências e emergências, uma
vez que está encontrando dificuldades em organizar/agendar as atividades relacionadas às Estratégias de Saúde
da Família. Nada mais havendo a constar, encerra-se a presente ata que após lida e achada conforme, segue
assinada.

